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Über die Entstehung dieser Arbeit und die dabei erhaltene Hilfe 
und Unterstützung berichtet das Vorwort zu J.-L. van Dieten, Niketas 
Choniates. Erläuterungen zu den Reden und Briefen nebst einer 
Biographie (Supplementa Byzantina, 2), Berlin-New York 1971. 
Meinen aufrichtigen Dank möchte ich hier zusätzlich den Heraus-
gebern der Reihe, insbesondere Herrn Professor Dr. A. Kambylis, 
Hamburg, aussprechen. Er hat mir bei der Drucklegung der vorlie-
genden Arbeit bis zuletzt mit Rat und Tat zur Seite gestanden und 
in jeder Hinsicht geholfen; neben der Gestaltung der Einführung 
und der Apparate, die ihm nicht wenig verdanken, hat er vor allem 
die Konstitution des Textes der Reden und der Briefe entscheidend 
mitbestimmt, nicht zuletzt durch mehrere und wichtige eigene Kon-
jekturen, was im kritischen Apparat leider nicht mehr zum Ausdruck 
kommen konnte. Auch für das mühevolle Mitlesen der Umbruchs-
korrektur danke ich Herrn Professor Kambylis herzlich. Schließlich 
muß hier ebenfalls Herrn Dr. V. Schmidt, Hamburg, gedankt werden, 
der bei der Erstellung des Index graecitatis wesentlich mitgewirkt 
hat. 

Da ich in meiner obengenannten Arbeit bereits ausführlich über 
Leben und Werk des Niketas Choniates gehandelt habe, beschränkt 
sich die nachfolgende Einleitung auf die Beschreibung der Hand-
schriften, eine kurze Notiz über die bisherigen Ausgaben und Über-
setzungen und auf einige Erklärungen zur vorliegenden Edition. 

München, den 5. Juni 1972 Jan-Louis van Dieten 
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EINLEITUNG 

Die kleineren literarischen Arbeiten des Niketas Choniates haben 
bis jetzt weniger Aufmerksamkeit gefunden, als sie verdienen. Ihre 
Bedeutung hat erst im Jahre 1853 J. Müller hervorgehoben1. Anläß-
lich I. Bekkers Ausgabe des Geschichtswerkes bemerkte er: „Gar 
nicht erwähnt hat Bekker eine Hs., welche ... eine Anzahl von Reden 
und Briefen des bekannten Geschichtsschreibers ... enthält. ... Da 
diese Reden bei verschiedenen Anlässen, wie sie die Ereignisse der 
Zeit boten, von ihm gehalten wurden und theilweise auch einen offici-
ellen Charakter zu tragen scheinen, so dürften sie über die Geschichte 
der Zeit kurz vor und nach dem Jahre 1204 nicht unbedeutende Auf-
schlüsse gewähren."2 Wie sehr diese Bemerkung zutrifft, beweist die 
Tatsache, daß Niketas bei der Verfassung seines Geschichtswerkes 
seine Reden als Quellen benutzt hat3. 

Insgesamt sind 18 Reden und 11 Briefe auf uns gekommen, die ent-
weder auf Niketas' Namen überliefert sind, oder, wie die 18. Rede, 
aufgrund des Zusammenhangs mit der übrigen Überlieferung ihm zu-
geschrieben werden müssen. Es ist sehr wohl möglich, daß die über-
lieferten Reden nur einen Bruchteil der rednerischen Tätigkeit des 
Niketas darstellen, aber mit Sicherheit läßt sich darüber nichts sagen. 

1 J . Müller, Byzantinische Analekten, Sitzungsberichte der philos.-hist. Cl. der kaiser-
lichen Akademie der Wissenschaften, Bd. 9, Wien 1853, 336-419, S. 338-341. 
Frühere Erwähnungen sind selten. Die früheste, die ich kenne, ist von Angelo Poli-
ziano, der in seinen Miscellanea von 1489, Cap. 28 : Panici terrores qui vocantur usw., 
sagt, daß auch Niketas „in oratione quapiam sua" darüber spricht. Gemeint ist eine 
Stelle aus der VIII . Rede, S. 82, 21—2. Johannes Fabricius, Historia Bibliothecae 
Fabricianae, T. II, Helmstadii 1718, S. 418 fügte der Erwähnung von Geschichts-
werk und Panoplia hinzu : „ne dicam de aliis eius scriptis, quae itidem adhuc tenebris 
sepulta iacent." Vgl. auch J. A. Fabricius, Bibliotheca Graeca, ed. Harles T. VII, 
S. 738 Α. oo und S. 740 A. qq. Nachdem in der neueren Zeit zuerst J . Müller wieder 
auf die kleineren Arbeiten des Niketas hingewiesen hatte, war es vor allem Uspenskij, 
der ihnen in seiner Monographie über Niketas (S. Petersburg 1874) und in seinem 
Werk über das 2. Bulgarische Reich (Odessa 1879) größere Aufmerksamkeit widmete 
und sie benutzte, soweit sie ihm durch die Ausgabe von Sathas und durch freundliche 
Mitteilung Millers bekannt waren. 

2 L. c. Ebd. A. 2 werden (nach dem Katalog von Mingarelli) Uberschrift und incipit 
der Reden und die Anschriften der Briefe aufgeführt. Es fehlen die fünfte und die 
achtzehnte Rede und der zweite und zehnte Brief. 

3 Vgl. W. Regel, Fontes rerum byzantinarum I. 1, Petropoli 1892, S. I : „Quanti 
momenti sint huiusmodi orationes (sc. rhetorum saeculi XII) vel inde apparet, quod 
Nicetas Acominatus et alii auctores in historiis scribendis his fontibus sunt usi." 
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V i l i Ein le i tung 

Gewiß hat seine Korrespondenz mehr als die elf erhaltenen Briefe um-
faßt. Wir haben z.B. kein einziges Schreiben von seiner Hand an 
seinen Bruder Michael, ein Briefwechsel mit ihm ist aber nicht nur als 
selbstverständlich anzunehmen, sondern auch direkt von diesem in der 
Totenklage auf seinen Bruder bezeugt: „Ei δέ και γράμματα ττοτε της 
φιλτάτης ψυχής και χειρός έδεδέγμην, τότε δή, τότε και όψιν εκείνη υ 
ήδίστην και γλυκεράν όμιλίαν εφανταζόμην καί δλην αύτήν την αύ-
τάδελφον ωμην κεφαλήν άμπέχειν καί ττεριτττύσσεσΟαι" (S. 364, 13-17 
Lampros). Es besteht leider kaum Hoffnung, von dem Verlorenen 
noch etwas zu finden. 

Unsicher ist, ob ein kurzes Gedicht, das uns Cod. Baroccianus 110 
unter dem Namen τού Χωνιάτου überliefert hat, Niketas oder seinem 
Bruder Michael zugeschrieben werden muß4. 

Mehr darüber in meiner Arbei t : Niketas Chômâtes, Er läu te rungen usw. Uspenskij , 
Vizantiskij Pisatel j Niketas Akominatos iz Chon, Sankt Petersburg 1874, S. 181, 
betonte , daß m a n die Reden mi t Vorsicht benutzen soll, da sie sich auf noch lebende 
Personen beziehen. E r nenn t sie aber t ro tzdem sehr wertvoll, besonders wegen der 
Art , wie Niketas die Ta tsachen darstel l t und umfä rb t , denn die Darstellungsweise 
sei wichtiger als die Ta tsachen selbst. F . Grabler, Niketas Choniates als Redner , J a h r -
buch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft X I / X I I , 1962/3, S. 57—78, 
h a t die literarische Bedeu tung dieser Reden ins Licht gerückt . E r konn te dabei 
schon auf das Manuskr ip t dieser Ausgabe zurückgreifen. In seiner Übersetzung der 
hier veröffentl ichten Texte (s. dazu u n t e n S. X I X ) h a t Dr. Grabler in den E in führun-
gen zu den einzelnen Reden und Briefen erneut dieser Bedeutung seine besondere 
Aufmerksamkei t gewidmet. 

4 I r r tümlich wurden f rüher Niketas ein paa r Schrif ten seines Bruders Michael zuge-
schrieben, ζ. B. eine Homilie fü r den dr i t t en Fas tensonntag , vgl. H . Omont , Inven-
taire sommaire des manuscr i t s grecs de la Bibliothèque Nationale, I, Par is 1881, 
S. 140 f. Vermutlich h a t Omont diesen Fehler aus einem älteren Katalog übernommen. 
Doch war der wahre Autor längst bekannt , vgl. Ph . Labbaeus, Nova Bibliotheca 
Manuscriptorum, Parisiis 1657, S. 74; L .Cousin , Avert issement zu seiner Niketas-
übersetzung, Paris 1685. Auch eine Homilie zum Pa lmsonntag s teh t im Kata log der 
Bibliothèque Nationale von 1740 und bei Omont , o.e., S. 254f. un te r Niketas ' Namen. 
I m Codex selbst wird sie dem Bischof von Athen zugeschrieben; vgl. auch Fabricius, 
Bibl. Gr., ed. Harles, VI I , S. 737 A. oo; G. Stadtmüller , Michael Choniates, Metro-
polit von Athen, R o m 1934, S. 218. A. Ehrhard , bei Krumbacher , Geschichte der 
byzantinischen Li t te ra tur , 2München 1897, S. 92 zweifelte noch, ob ein Enkomion 
auf die Erzengel Michael u n d Gabriel unserem Niketas oder dessen „Oheim" , dem 
Bischof von Chonai, zuzuschreiben sei. H.-G. Beck, Kirche und theologische Litera-
tu r im byzantinischen Reich, München 1959, S. 664 stellte fest, daß es einem Niketas 
Rhe to r gehört . Bei anderen kleineren Schrif ten des Niketas, die in HssKata logen 
e rwähnt werden, z .B. De Anima, Contra Latinos, De Azymis, handel t es sich u m 
ge t rennt überlieferte Teile der Panoplia Dogmat ike unseres Autors. Daß das „De 
Signis" genannte Opusculum keine selbständige Schrif t darstel l t , sondern ein Teil des 
Geschichtswerkes ist, wurde von V. Grecu, Autour du De Signis de Nicétas Choniates, 
Rev. é tud . byz. 6, 1948, S. 58—66 nachgewiesen. Die hsl. Überlieferung er laubt d a r a n 
keinen Zweifel. 
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Die Handschriften 

Wenn man eine bedeutungslose Kopie aus dem 19. Jahrhundert 
(Cod. Par. Suppl. Gr. 1219-1220; s. dazu unten S. XIV) außer Acht 
läßt, enthält nur eine Hs, der Codex Marcianus XI 22, sämtliche 
Reden und zehn von den elf auf uns gekommenen Briefen des Niketas 
Choniates. Eine der achtzehn Reden und sechs Briefe hat auch der 
Codex Baroccianus 131 bewahrt. Der elfte Brief ist auf einem 
völlig anderen Wege, nämlich als Prooimion zum 17. Buch der Panoplia 
Dogmatike unseres Schriftstellers überliefert; er steht in vier Hss 
dieses Werkes: Par. Gr. 1234, Bodl. Roe 22, Laur. IX 24 und Monac. 
Gr. 68. 

V = Codex (Venetus) Marcianus Graecus XI 22 (collocazione 1235), 
früher Nanianus 281 signiert, ein Bombycincodex, 189 Bl., 240 X 
165mm, geschrieben im 13. und 14. Jahrhundert. Den Inhalt bilden 
viele kleinere Arbeiten verschiedener klassischer und byzantinischer 
Schriftsteller; außer den Reden und Briefen des Niketas Choniates z.B. 
Werke von Theodoros Prodromos, Georgios Akropolites, Johannes 
Italos, Theodoros Balsamon und Gregorios Antiochos. Diese Schriften 
sind zum Teil unvollständig. Die Reden und Briefe des Niketas stehen 
an dritter Stelle, nach Prodromos (f. 1-87) und einem anonymen 
Lexikon (f. 88-90); sie füllen die Bl. 91-125v. Besondere Erwähnung 
verdient, daß unsere Hs f. 182r+v und 149r außerdem das dem Ge-
schichtswerk entnommene ,,De Signis" und f. 149r, 42ff. das in die sog. 
vulgärgriechische Paraphrase des Geschichtswerkes aufgenommene 
Schreiben des Andronikos I. Komnenos an Alethinos, Synesios, Gabras 
und Lachanas (ed. Bonn. S. 430, 12-16) enthält5. Der Codex ist aus 
einer Vielzahl von Heften oder Heftengruppen zusammengesetzt und 
manches Blatt befindet sich nicht mehr am ursprünglichen Platz. Es 
sind wenigstens sechs, vielleicht aber auch acht Kopisten zu unter-
scheiden, die zum Teil im 13., zum Teil im 14. Jahrhundert ihre Arbeit 
geleistet haben. Der für uns in Betracht kommende Teil dürfte dem 
ausgehenden 13. Jahrhundert angehören. Die Blätter sind nicht überall 

5 In der H s handel t es sich u m zwei Briefe ; der erste ist ohne Anrede und vom zweiten 
ist nur die Anrede erhalten. Zum ersten Schreiben liest m a n am R a n d e : (Άν )δρον ί -
Kou ( τ ο υ β)ασιλέωζ. E s h a t folgenden W o r t l a u t : ήκουσται i f j βασιλεία (μου) 
άδικεϊν σε τ ά ττολλά, ή γοΟν τ ό άδικείν εασον ή τ ο ζην. τ ο γ ά ρ άδικεϊν σε και ζην 
ούτε τ ω Θεω άρεστόν, ούτ ' εμοί τ ω δούλω αύτοϋ άνεκτόν. Die f ü r sich überlieferte 
Anrede des zweiten Briefes is t : TOÖ αύτοΰ : "Αληθινέ τ ο ΰ ψεύδους π ρ ω τ ά γ γ ε λ ε , συ 
ασύνετε μοι Συνέσιε, σ ύ γαΰρε Γαβρά, καί σύ αγοραίε Λαχανά —. 
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χ Einleitung 

unbeschädigt, bieten aber einen fast immer gut lesbaren Text ; nur ein 
paarmal ist die oberste Zeile teilweise dem Verschleiß des Blattrandes 
zum Opfer gefallen. Einige Blätter weisen auch ein kleines Loch auf, 
aber die fehlenden Buchstaben sind meistens leicht zu ergänzen. 
Schlimmer ist, daß zwischen Bl. 122 und 123 ein oder mehrere Blätter 
ausgefallen sind,so daß das Ende der XVII. und der Anfang der XVIII. 
Rede fehlen6. Die Schrift ist sauber und deutlich, ohne besondere 
paläographische Merkmale. Art und Zahl der Abschreibefehler be-
rechtigen zu der Annahme, daß wir eine zuverlässige Kopie vor uns 
haben. Damit jeder sich von ihrer Qualität ein genaues Bild machen 
kann, seien hier die wichtigsten orthographischen Abweichungen, mit 
welchen ich den Apparat nicht belasten wollte, kurz erwähnt. 

1. Spiritus lenis statt spiritus asper oder umgekehrt: άνδάυοντα 
167, 21, ήνδανεν 137, 28, εδνα 38, 27; 57, 30, εσμού 30, 32 -ω 30, 31, 
εΟδειν 117, 23, ήρωα 81, 1 (ήρως al.), ώδε 11, 16 und passim, όλκιμος 
132, 17, -μώτοπτε 88,9, άλση 69, 1, άττα 60, 5; 179, 13, έρδόμενον 
180, 19, ερνος 197, 19 (ερνος 67, 34; 201, 10), Ήούς 51, 4, όμοργμάτων 
152, 1; 179, 11, ότταδοϊς 72, 1 -όν 150, 24, -φυ 193, 20 (ετοίμου für 
ετυμον 117, 15 ist aus der Verwechslung von u und οι zu erklären). 

2. Abweichende Akzentuierung. Ziemlich häufig begegnet man ά für 
α, ί für I und ύ für 0, z.B.: όατάδον 83,23, άττάραι 102,5 (έξδραι 
195, 5), άττοδράναι 10, 9 (διαδρδναι 146,11), διάναι 116, 20, διατττάσαι 
86, 15, έττεμβάσα 148, 27, έτπστάσαν 178, 26, κράμα 55, 28; 148, 25, 
μεγιστάνες 173, 25, πιάναι 117, 18, πράττον 142, 28, ττροσμειδιάσαι 
202,5. αψίδα 105, 27; 179, 18 -ες 196, 28, δίαν 156, 6, (εκ)3λίβου 201, 
12; 200, 16, κηλίδος 39,13 -ίδα 178, 29-30 (App.), κρίυαι 58,26, 
Λιβανίτις 166, 14, νησίδας 3, 22, νίκος 55, 19, ττίλον 11, 16, εμ-, έττεισ-
•πτπΎον 141, 10; 136, 27, συμμίξαι 168, 19; 215, 10, χρίσμα 127, 22, 
άναδύναι 115, 21, άττοξύσαν 38, 4, γύπας 78, 15, έμφύσα 162, 28, κα-
ταδύσα 38, 11; 89, 8, περιζωννύσα 96, 32, περιμορμύρον 25, 4, ττερι-
ψύχον 167, 12, στύλος (-ν) 71, 29; 124, 29; 136, 7, φύλον 27, 10; 
57, 15, ψύχος 88, 15. Außerdem sind folgende Akzentfehler zu ver-
merken: 'Αθηνά 54, 33; 67, 10, άνάβαθμον 17, 8, άρ' 61, 2, γαλουχός 
(-έ) 147, 16; 160, 8, δεόντα 152, 27, εξιδσι 86, 21, ενεος 166, 20, καμττύ-
λον 88, 12, λαίλαψ 108, 12, λίνα 136, 3, πριάσ9αι 137, 11, στύφον 55, 
31, σιδηρούς 92, 3, σνες 60, 12, φιλεταϊρον 149, 24; 196, 18. In der 
Schreibweise von τάλλα schwankt die Hs; man findet τάλλα 28, 15; 
88, 7; 92, 27 und τάλλα 126, 23; 137, 13; 160, 25; ich habe daran 
nichts geändert. 

6 F. Grabler, Niketas als Redner usw., Jb. d. Österr. Byz. Ges. XI/XII, 1962/3, S. 77-8 
hat nachgewiesen, daß vom Anfang der XVIII. Rede nicht viel verloren sein kann. 
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Die Handschriften XI 

3. Verdoppelung der Buchstaben λ, μ, ν, ρ, σ, τ oder umgekehrt: 
διλλογεΐν 114, 2, κελλητίζειν 140, 4, μάλλα 97, 13, μέλλειν und μετα-
μέλλειν 84, 18, πάλλευμα 109, 23. κεκραμμένον 152, 15, ψάμμαδον 
23, 28. γεννάρχης 179, 16, (εκ)τίνυειν 32, 11; 205, 11. άρρυόμενον 54, 8 ; 
156, 1 -σαμένη 58, 7 -ύσονται 94, 12, έκττυρρηνίζουσι 99, 28, έξεττυρρήνι-
σαν 2 3 , 1 1 ; 4 9 , 5 (εκττυρηυίζει 186,11 -ζωυ 200,20), εκπυρρήυισμα 
117,6, εττεισρρέειν 2 5 , 3 -έουσαι 214,3, εΰρριζοι 125,24 ; 128,16 ; 
204, 25, εύρρόει 113, 6, εΰρροιζότεροι 125, 14, ττρορρέειν 4, 3 ; 30, 32 
-έοντες 54, 10, ττροσήρρακται 107, 12, προσρρέψειε 109, 3, προσρρηθήναι 
202, 7, προσρρήματος 212, 2, πυρρού 60, 12, χρυσορρόφοίξ 96, 1. 
άδιαμάσσητα 73,9, άμασσήτων 74,23, βλοσσυρόν 14,27, δυσ-π3άσσευτα 
15, 11, έσσκότωσας 26, 30. άτταρύττουσα 144, 33, κοτταμελπτών 193, 2. 
Nicht geändert habe ich die Formen διαδρυλλεΐ 213, 15, θρυλλουμένων 
189, 28, 3ρυλλοϋνται 196, 14, εστωμύλλατο 18,19, γανυύμενος 96, 22, 
έττιγάννυται 30, 23, da sie von Niketas selbst verwendet sein dürften. 

Βελεροφόυτου 111, 15, διαλάττου 103, 25, έγκαλωττίζομαι 158, 14, 
έλείμματος 19,27, Έλησττουτ- 102 ,26 ; 127 ,4 ; 128 ,15 ; 161,20, 
επαγγελόμενος 33, 22, κάλυυτρον 152, 8, κρύσταλος 118, 23, κύττελον 
75, 21, ττολάς 30, 3, φελών 151, 12. ττεριττοττύζοντες 72, 12. άναροι-
βδούμενον 23, 29, άρητορεύτωξ 152, 21, έρέ3η 68, 19, έριμμένων 190, 5, 
κομττορημουεΐν 74, 27. μόσυυα 19, 25, Νέσον 80, 28, Νισαίοις 133, 18 
(Νισσαΐος 94, 12), προσχεΤυ 68, 20. 

Einen Doppelfehler enthalten in dieser Hinsicht εττέττατευ für 
έττέταττεν 21, 22 und φροτγγελίω für φραγελλίω 188, 23. 

4. Itazismus und andere Vokal- und Konsonanten Verwechslungen. 
Itazismus habe ich in etwa 50 Fällen konstatiert. Einige Beispiele: 
άυέτλει 107, 21, άφιβρύσαντος 101, 17, ετταμείνων 58, 12, ετύχισε 97, 21, 
3ηραυλήσαι 88, 15, Supíois 186, 19, ΐμέρω 188, 24, λιγμόν 142, 22, 
μήνιμα 171, 9, ττικνόν 153, 29, ττυρώμε3α 24, 5, σκοπήν 97, 24, σύελον 
79, 24, νπτεκορύζου 74, 21. Spezielle Erwähnung verdienen της für TOÏÇ 

41, 15 ; 76, 17 ; 151, 15 und τοΤς für τήξ 47, 12 (της pr.) ; 158, 9. 
ε für αι begegnete ich außer S. 18, 8 (s. den kr. App. zur Stelle) in 

χέροντας 37, 25, χέρουσι 186, 20, αι für ε außer S. 144, 5 (s. App.) in άγαλ-
λιδσ3αι 66, 5, έσταί 58, 29, όμόσαι 161,3 (όμόσε 150,15), ραίκτη 107, 10. 

Häufiger steht ω für ο oder umgekehrt ; ich notierte : δωρυφορήμασι 
189, 9, είδώς 148, 6, μεγαλοκινδυνώτατε 172,1, Σωλομώντι 126, 14 
(sonst richtig), τετριγώς 170, 8, τριβώλους 178, 31, τριγωνίας 36, 16, 
χωρώ 139, 10, ώμάζοντας 140, 13, ώραίως für òpaìos 36, 16. àvopSco-
σάτο 84, 5, έττεισεκόμασε 22, 10, έροτόεντα 202, 5, καταψόντες 24, 4 
(κοτταψώντες 72, 12), μόλου 103, 12, -ττεινόντα, -ων 162, 34; 169, 16. 

aß für au findet man in Yaßpois 35,14 und au für aß in λαυραγόρα$ 
78, 7 und λαϋρον 141, 10 ; 162, 34. 
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Zweimal schließlich hat der Kopist S statt δ geschrieben, nämlich 
in εθαιεν 167, 13 und καταιγιδώθει 51, 12. 

5. Falsche Verbindung von Präpositionen mit dem nachstehenden 
Wort habe ich in folgenden Fällen konstatiert : άμφικτύττος 87, 6, 
άπογαστρός 68, 26, παραδόξαν 103, 1, παραλύδιον 16, 6 ; 87, 2, ύπερ-
αίτησιυ 177, 22-3, ύποδέους 10, 22 ; falsche Trennung der Präposition 
in δι' όλισθαίνειν 73, 8, επί τρίψεις 4, 2, μετά χρόνιον 165, 16-7, περί 
ψοφήσεως 207, 13, ύττό πόδιον 195, 2. 

Im Anschluß an die Handschrift habe ich als ein Wort geschrieben : 
άπάρτι 212, 6, διαπαντός 108, 31 ; 160, 26, έπιμάλιστα (in der Hs mit 
Verbindungsstrich unter dem Wort) 156, 30, έπιμαλλον 150, 1 ; 212, 5, 
είσ(έσ)αύθις 47, 32 ; 199, 31, είσ(εσ)έττειτα 24, 33 ; al., εσύστερον 
10, 26 ; 58, 15 ; 147, 23, καθεκάστην 73, 4, καθημέραν 27, 24. In 
Fällen, in welchen der Kopist (oder schon Niketas?) nicht konsequent 
war, habe ich Trennung vorgezogen; in der Hs stehen nebeneinan-
der: έτπβραχύ 5 3 , 2 7 und έττί βραχύ 2 6 , 2 7 ; 130, 2-3 , καταβραχύ 
50, 16. 3 0 - 1 ; 115, 31 ; 162, 36 und κατά βραχύ 110, 29, μεταβραχύ 
7 2 , 2 7 und μετά βραχύ 3 2 , 1 2 ; 1 0 8 , 2 0 ; 1 4 6 , 1 5 ; 1 8 8 , 6 ; 208 ,23 , 
ιτροσβραχύ 62 ,7 und προς βραχύ 64, 33 ; 101, 30 ; 1 1 7 , 9 ; 1 3 4 , 3 1 ; 
167, 27, während παραβραχύ nur als ein Wort erscheint 124, 25 ; 
157, 35. Nebeneinander stehen in der Hs ferner : καθόσον 107, 8 und 
εφ' όσου 179, 27, καθ1 δσα 109, 9 ; καθόσον χρόνος (sic) 48 ,2 und καθ* 
όσον χρόνον 179, 16; καθώραν 51, 12; 87, 14; 95, 20 und καθ' ώραν 
39, 9 ; καταδιάμετρον 81, 9 und κατά διάμετρον 20, 1 ; 60, 2 ; 209, 15; 
κατακάθετον 27, 1; 87, 29 und κατά κάθετον 17, 11; καταττολύ 33, 4 ; 
5 6 , 1 , παραπολύ 158 ,29 und έττί πολύ 1 0 9 , 2 9 ; 1 1 8 , 1 7 ; 1 4 1 , 2 5 ; 
208, 31 ; μονονού 64, 30 und μόνον ού 63, 27 -8 ; 91, 2 9 - 9 2 , 1 ; ταπολλά 
183, 12 und τά πολλά 92, 12. Trennung habe ich ebenfalls bevorzugt 
bei folgenden in der Hs als ein Wort geschriebenen Verbindungen : 
άνακράτος 11, 13, έξεφόδου 199, 22, ετεράττα 119, 32, καθέκαστον 
73, 31, κατακράτος 71, 3 ; 183, 20 ; 197, 9 ; 209, 19, καταπλείους 107, 24, 
κατόνομα 25, 21, μετουπολύ 29, 23 ; 42, 4 ; 62, 5 - 6 ; 90, 24 ; 108, 22, 
τοαποτούδε (mit Verbindungsstrich unter dem Wort) 198, 1. Umge-
kehrt habe ich für εξ αύτη ς 104, 22 der Hs έξαυτής und für ούκ ετ' 
69, 23 ούκέτ' geschrieben. Als schlichte Schreibfehler (Fehlen des 
Akzents bzw. Spiritus) sind wohl die vereinzelt vorkommenden Ver-
bindungen κατατούτο 166, 4, κατασφών 160, 23 und κατεκεΐνον 98, 
17-8 zu betrachten. 

6. Im übrigen kommt noch eine unbedeutende Zahl kleinerer Ab-
schreibefehler auf Rechnung des Kopisten, wie das Auslassen oder Ein-
fügen eines Buchstabens bzw. einer Silbe u.a. Einige Beispiele : άνθη 
für άυθην 13, 8, άρχέκου für άρχέκακον 172, 33, διελήλεκται 107, 7, 
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ήλέχθη 142, 7, έπίμπαυ 139, 25 (sonst immer richtig), εποπεύσας für 
έποπτεύσας 33, 27, λογχάγοις 121, 4, μέγα für μέγαν 194, 8, όγδόν 21, 
23, ορώ für όρων 154, 25, περιπταπταίνων 122, 6, ττλάγχυα 94, 28, 
ποιττοιθότες 93, 5. 

Die Überschriften der Reden und die Anschriften der Briefe wurden 
offenbar erst nach dem Schreiben des Haupttextes eingetragen ; der zu 
knapp bemessene Raum, der dafür freigelassen wurde, beweist das. 
Es gibt aber keinen Grund, anzunehmen, daß der Kopist sie nicht 
seiner Vorlage entnommen hätte. Ob sie auf Niketas selbst zurück-
gehen, läßt sich m. E. nicht mit Sicherheit entscheiden ; die Bemerkung 
ττροεβλήθη μοι in der Überschrift der XII. Rede (S. 113, 2) spricht dafür. 
Die Überschrift der I. Rede ist aber deutlich auch auf die Eröffnung 
der Sammlung gemünzt, die man jedoch in ihrer jetzigen Anlage kaum 
Niketas zuschreiben kann. Eine spätere Hand hat die meisten Über-
schriften und Anschriften (nicht zur V. Rede und zum 2., 3., 6. und 9. 
Brief) noch einmal an den Rand geschrieben. Da die ursprünglichen 
Überschriften aber gut lesbar sind, ist ihre Wiederholung ohne Bedeu-
tung. Anders verhält es sich mit den wenigen Randbemerkungen zum 
Text. Hier ist einige Male nur die Kopie der zweiten Hand erhalten, 
während die Schrift der ersten Hand dem Messer des Buchbinders 
oder dem Verschleiß des Blattrands zum Opfer gefallen ist. Eine erste 
Notiz scheint es fol. 93 zu S. 19, 24 γυναίκες gegeben zu haben, denn 
über dieses Wort ist ein Verweiszeichen gesetzt; am Rande ist aber 
nichts mehr zu sehen. Was von den übrigen Eintragungen noch lesbar 
ist, sei hier zusammengestellt: 
Fol. 93v zu S. 22, 27: τον ευ τή μονή των παναγίου- εκεί γαρ άπέ3ανεν. 
εστίν δε ό τόπος ποίος καί διηγείται m. alt. 
Fol. 99 zu S. 60, 8: ταύτα περί του άποστάντος ίβαγκοϋ, δς ήν βλάχος, 
τώ δέ βασιλεϊ προσρρυείς γαμβρός επί έγγόνη αύτοϋ έγεγόνει m. pr. 
Fol. 102 zu S. 77, 16 μονο(φθαλμοι) άρι(μασποί) und Reste von zwei 
Wörtern m. pr.: μονο <φ3αλ)μοι (άριμα)σποι τάς (?) . . . τους 
ω (?) m. alt. 
Fol. 103 zu S. 82, 16: ση(μείοοσαι) ώραίον m. pr. : iteravit m. alt. 
Fol. 103v zu S. 85, 15: ση(μείωσαι) τον (?) και τοϋτο, έπεί καματηρός 
έλέγετο ó κα3' ου γράφει m. pr. : σημείωσαι τώ καί etc. m. alt. 
Fol. 105 zu S. 96, 19: ταΰτα ούχ άπλώς έπαινος, αλλο ξασι όστις εις 
ενως ομιλεί και . . . /αύτώ ύποτί3ησιν ό 3εός m. alt. 
Fol. 107 zu S. 108, 24: εζ αλλ καί π ò βα ελ 
m. pr. 
Fol. 107ν zu S. 112, 1: (τον σπυρι)δωνάκην (ϊωάν)νην (λέγει) m. pr. 
Ebd. zu S. 112, 24: (ση(μείωσαι) ότι εύφρο)σύνη (ώνομ)άζετο (ή βα) 
σιλίς m. pr. 
Fol. 121 zu S. 175, 24: είς κενόν ηΰξω κϋρ χωνιάτα· ούτος γάρ εις 
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λουτρού καμήνιν τέθνηκεν m. alt. Von der ersten Hand sind hier nur 
noch Buchstabenreste erhalten, am deutlichsten die obere Hälfte von 
άτα und τροΟ καμήνιν τεθ. 

Wenigstens der Niketasteil der Hs scheint einst einem gewissen 
Gerasimos gehört zu haben, der auf fol. 91 im freien Raum zwischen 
der Überschrift und der ersten Zeile der ersten Rede seinen Namen 
eingetragen hat : γερασίμου. Das Rot dieser Eintragung ist stark ver-
blaßt ; mit dem gleichen Rot scheint dieser Gerasimos auch das Wort 
προφώνημα der genannten Überschrift durch Einfügung eines ς korri-
giert zu haben. Der ganze Codex war einst im Besitz des Sinai-Klosters 
der heiligen Katharina, wie aus einer Eintragung am unteren Rand 
des ersten Blattes ,,της άγιας αίκατερίνης των σιναΐτωυ" hervorgeht. 
Wie er in die Bibliotheca Naniana gelangte, habe ich nicht feststellen 
können. Daß letztere im Jahre 1796 der Marciana einverleibt wurde, 
ist allgemein bekannt. 

J. Mingarelli, Graeci codices manuscripti apud Nanianos patricios Venetos asservati, 
Bononiae 1784, Nr. 281, S. 462—477, bietet eine zwar ungenügende, aber immer noch 
unentbehrliche Beschreibung dieser Hs mit Angabe der einzelnen Stücke, die sie ent-
hält. Kurze Notizen findet man bei verschiedenen Autoren, die Teile der Hs benutzten : 
J. Müller, a.a.O. (vgl. A. 2) ; G. Vitelli, Sopra le epistole attribuite a Dione Crisostomo, 
Studi italiani di filologia classica 2, 1894, S. 337—8; K. Krumbacher, Geschichte der 
byzantinischen Litteratur, 2München 1897, S. 393 ; S. D. Papadimitriu, Viz. Vrem. 10, 
1903, S. 104-112; ders., Theodoras Prodromos (russ.), Odessa 1905, S. XXIV; A. Hei-
senberg, Georgii Acropolitae Opera, II, Lipsiae 1903, S. XVIII; J. Darrouzès, Rev. 
étud. byz. 20, 1962, S. 74-76; W. Hörandner, Theodoras Prodromos und die Gedicht-
sammlung des Cod. Marc. XI 22, Jb. d. Österr. Byz. Ges. XVI, 1967, S. 91-99. 

Ich benutzte einen Mikrofilm dieser Hs und hatte außerdem dreimal, im Juli 1961, 
November 1965 und Oktober 1971 Gelegenheit, sie an Ort und Stelle einzusehen. 

Codex Parisinus Suppl. Gr. 1219-1220 ist eine von E. Miller ange-
fertigte Kopie des Marcianus XI 22. Bd. I entspricht Bl. l-87v, 
Bd. II Bl. 91-18Γ. Die Reden und Briefe des Niketas Chômâtes 
stehen Bd. II, Bl. 1—204 (die Versoseiten der Bl. sind leer). Auf die 
Ausgaben Millers und Sathas' wird jeweils am Rande verwiesen. Die 
Hs befindet sich seit dem 8. Februar 1897 im Besitz der Bibliothèque 
Nationale ; als Abschrift einer erhaltenen Hs scheidet sie für die Kon-
stitution des Textes aus. 

Marie-Louise de Concasty in : Catalogue des Mss. Grecs de la Bibliothèque Nationale. 
Departement des Mss. Troisième Partie. Le Supplement Grec. T. III (les no's 901—1371), 
par Ch. d'Astrae et M.-L. de Concasty, Paris 1960, S. 381-2. 

Β = Codex Baroccianus 131, ein Bombycin-codex, Großquarto, 4 + 
536 Bl., aus dem 14. Jahrhundert, mit einem sehr reichhaltigen und 
wichtigen Inhalt. Mehr als vierzig Autoren, zum größten Teil Byzan-
tiner, sind durch mehrere ihrer kleineren Arbeiten vertreten. Ein nicht 
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geringer Teil ist von Michael Choniates, dem Bruder des Niketas, 
nämlich fol. 106-170, 209-214, 327, 366-378. Weitere bedeutende 
Namen sind Tzetzes, Psellos, Blemmydes, Prodromos, Manasses, 
Eustathios. Nur drei Blätter, 71-73v, enthalten Texte des Niketas, 
und zwar die XII. Rede und die Briefe 1 -3 und 8-10. Der Text ist 
deutlich geschrieben und gut erhalten. Die Zahl der Fehler ist etwas 
größer als in V. Die wichtigsten Orthographica, die ich im kritischen 
Apparat nicht verzeichnet habe, sind folgende εΰδειν 117, 23, διάναι 
116, 20, ττιάναι 117, 18, προσμειδιάσαι 202, 5, 3λίβον 201, 12, συμμίξαι 
215, 10, άναδύναι 115, 21, διλλογεΐν 114, 2, έτπμέλλονται 119, 21, 
έκπυρρήνισμα 117, 6, ττροσρρη·9ήναι 202, 7, ττροσρρήματος 212, 2, 
έπεισρρέουσαι 214, 3, εύρρόει 113, 6, κατεδιδωκέναι 118, 28, ττοτίθεισι 
201, 12, δυνότη-π 203, 25, ύτταχδείς 204, 17, ττειρασμόν 214, 11, δια-
λόγου 204, 6. In den meisten dieser Fälle stimmt übrigens V mit Β 
überein. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die jüngere Hs Β eine Kopie 
aus V ist, aber ein paar bessere Lesarten, die ich nicht auf Konjektur 
des Kopisten von Β zurückführen möchte, machen das doch weniger 
wahrscheinlich. 

H.O. Coxe, Catalogi Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae pars prima, 
recensionem codicum graecorum continens, Oxonii 1853, Sp. 211—230, gibt eine aus-
führliche Beschreibung der Hs; kurze Angaben bieten Sp. Lampros, Μιχαήλ Ακο-
μινάτου τοϋ Χωνιάτου τα σωζόμενα, Vol. I, Athen 1879, S. νη'-ξ'; G. Stadtmüller, 
Michael Choniates, Metropolit von Athen, Rom 1934, S. 215-6; N.G. Wilson, The 
date and origin of ms. Barocci 131, BZ 59, 1966, S. 305-6. 

Diese Hs habe ich an Ort und Stelle kollationiert. 

C = Codex Baroccianus 110, ein Papier-codex, 4°, 3 +386 Bl., aus 
dem 14. Jahrhundert. Den Hauptteil des Inhalts bilden Erklärungen 
des Theodoros Prodromos zu den Kanones Anastasimoi des Johannes 
Damaskenos und des Kosmas von Maiuma. Außerdem findet man u. a. 
Verse Germanos' I. zur Octoëchos Johannes' von Damaskos und 
lamben des letztgenannten auf die Dreifaltigkeit. Das Gedicht zur 
Feier der Hochzeit Isaaks II. Angelos mit der ungarischen Prinzessin 
Margarete, fol. 336r+v, trägt die Überschrift Στίχοι τοϋ Χωνιάτου usw. 
(s. S. 44). Es läßt sich daher nicht mit Sicherheit bestimmen, ob Mi-
chael oder Niketas der Verfasser ist (vgl. dazu meine Ausführungen in : 
Niketas Choniates. Erläuterungen usw., S. 92-94). Das Gedicht ist 
nur aus dieser Hs bekannt. Die zahlreichen orthographischen Fehler 
lassen uns den Kopisten nicht sehr hoch einschätzen. Folgende Liste 
möge dieses Urteil begründen: 1. Spiritus: άττάσας 7, άττλώς 7, έόρταίς 
40, έτερα 13, εως 27 (2χ), ήν 20, οΐ 34; 55, ώς 12, κα3άς 41, κα3ήν 2, 
μήδενα 47. 2. Akzente: ακτίνας 11; 36, γαμικής 14, ίδοϋ 13; 38, τταίδας 
24, σιδηρούς 2, σκιρτά 54, τους 33, φεραυγής 12, χαίρε 18, πρόσδο-
κώντες 36. 3. λλ statt λ, σ statt σσ: άττολλοϋνται 37, βασίλισαν 8. 
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4. Itazismus usw.: άρήστη 18, κλιρονόμος 23, υήν 14, ττεριώνίμων 5, 
ττλη3ήν 30, ρυγώυ 19, χρυσήν 50, καταφεδρύνεις 12, οδών 43, τώσας 11. 
5. Falsche Verbindungen oder Trennungen : αλληλοδιαδόχους 26, έξοσ-
φύος 54, πάλαι στεφων 19, συνάφειας 14, συν τελείας 49, χαριτό βλέ-
φαρε 18. 

Eine vollständige Beschreibung der Hs bietet H.O. Coxe, o.e., Sp. 179—180. 

Ρ = Codex Parisinus Gr. 1234 ist ein Papiercodex aus dem 13. 
Jahrhundert, der ursprünglich die erste Fassung der Panoplia Dog-
matike des Niketas enthielt, später aber (gegen Ende des Jh.) nach der 
zweiten erweiterten Fassung überarbeitet wurde. Die Blätter 222-223, 
die das Begleitschreiben zum 17. Buch der Panoplia an Basileios 
Kamateros ( = Brief Nr. 11 dieser Ausgabe) enthalten, wurden, so 
scheint mir, erst bei der Überarbeitung eingefügt. 

J. van Dieten, Zur Überlieferung der Panoplia Dogmatike des Niketas Choniates. 
Codex Parisinus Graecus 1234, in: Polychronion. Festschrift für Franz Dölger zum 75. 
Geburtstag, Heidelberg 1966, S. 170-180. 

O = Codex Oxoniensis Bodleianus Roe 22 ist ein sehr sorgfältig 
geschriebener Papier-codex aus dem Jahre 1286 (am 15. Mai beendete 
der Kopist, Janos Rhakendytos, seine Arbeit), der zusammen mit der 
erweiterten Fassung der Panoplia die erste Fassung des Buches Tà 
μετά την αλωσιν usw. überliefert hat. Das genannte Begleitschreiben 
zum 17. Buch ( = Brief Nr. 11) steht f. 252v~253v. 

J.-L. van Dieten, Zur Überlieferung und Veröffentlichung der Panoplia Dogmatike 
des Niketas Choniates (Zetemata byzantina, 3), Amsterdam 1970, S. 8—13. 

F = Codex Florentinus Mediceus Laurentianus IX 24, ebenfalls ein 
Papiercodex aus dem 13. Jahrhundert, hat den gleichen Inhalt wie 
O. Er war einst im Besitz Toü Θεσσαλονίκης Μεσοττοταμίτου. Der 
Brief an Basileios Kamateros (Nr. 11) steht f. 21Γ-212. 

J.-L. van Dieten, a. a. O., S. 13—15. 

M = Codex Monacensis Gr. 68 ist eine Papier-hs. aus dem 16. Jahr-
hundert. Die vier Bücher der Panoplia Dogmatike des Niketas (XVII 
-XX), die dieses Manuskript unter anderen, meist theologischen 
Werken enthält, wurden vielleicht aus F kopiert. Der betreffende 
Brief (Nr. 11) steht f. 93. 

J.-L. van Dieten, a. a. O., S. 16—17. 

Codex Vaticanus Regin. 67, der f. 187 diesen Brief bietet, ist die von 
Pierre Moreau für die von ihm geplante Ausgabe der Panoplia aus Ρ 
angefertigte Kopie. Diese ist, da wir Ρ selbst noch benutzen können, 
als Textzeuge ohne Bedeutung. 
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J.-L. van Dieten, aaO., S. 18—19. Weitere Lit. bei P. Canart e V. Peri, Sussidi 
bibliografici per i manoscritti greci della Biblioteca Vaticana (Studi e Testi, 261), 
Città del Vaticano 1970, S. 307. 

Ausgaben und Übersetzung 

Nur etwa die Hälfte der kleineren Schriften des Niketas Choniates 
liegt bereits in früheren Ausgaben vor7. 

K. N.Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Vol. I.Venetiis 1872, S. 73-136, 
veröffentlichte sieben Reden (Nr. I, II, Χ, XI, XIII, XIV, XVI 
dieser Ausgabe), ohne Einleitung, ohne Übersetzung oder Anmerkun-
gen, und keineswegs fehlerfrei. Von weit über 200 Fehlern, mit welchen 
ich meinen Apparat nicht belasten wollte, seien hier zur Begründung 
dieser Kritik einige besonders störende als Beispiel angeführt. In der 
nachfolgenden Liste steht unter Verweis auf Seite und Zeile meiner 
Ausgabe zuerst die richtige Lesart und dann die von Sathas gebotene. 

3, 8 ττόλον τον: πόλιν τήν 
4, 1 ήλιους: χρόνους 
7, 10 πόλεων: ποτέ 
10, 16 πανσεβάστω σεβαστώ : πανευγενευ làico 
102, 25 Περσίας : Περσίας 
106, 6 μεταπορευσάμενος : μή άπορευσάμενος 
108, 3 φετο: όστοϋ 
110, 2 πόλεως: πλου 
120, 13 έπαυχενίοις: επ' αυχεσίας 
122, 21 εισαγωγή: ει άγωγή 
122, 21-22 προς δέος: πόρθος 
124, 26 μέλαν: μέλος 
124, 30 φαιόν: φαεινόν 
132, 5 ανάθεμα είναι ΰπέρ: ανάθεμα εϊ, ναι ΰπέρ 
133, 24 άξυντελές: άξινοτελές 
136, 20 ένίων: άνιών 

' Daß nicht alles veröffentlicht war, wurde oft übersehen, vgl. ζ. B. G. Moravcsik, 
Byzantinoturcica I, 2Berlin 1958, s.n. Niketas Choniates ; G. Ostrogorsky, Geschichte 
des byzantinischen Staates, 'München 1963, S. 293 mit A. 2; B. Sinogowitz, BZ 45, 
1952, S. 345. Zum Teil irreführend sind die Angaben über Niketas' kleine Schriften 
bei M. E. Colonna, Gli Storici bizantini dal IV al XV secolo, I. Storici profani, Napoli 
1956, S. 90. Unter den „varie altre opere" unseres Autors erwähnt sie nach der 
Panoplia Dogmatike und De Signis auch : „due panegirici per Alessio II (sic) Comneno, 
uno per Isacco Angelo, due encomi per Teodoro Lascari; un έπαναγνωστικόν sui 
Patriarchi e i Sinodi" (sic). 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:28



XVIII Einleitung 

137, 28 δ' εναλλα: δ' άυ άλλα 
140, 11 του τί: τουτί 
140, 31 έτη: έστι 
170, 16 και - κατορ3ώμασιν om. 
174, 16 πριν: παν 
175, 12 τον Χριστόν: την Χριστού 

Sathas hatte, wie er in der Vorrede (S. ε' ) mitteilt, die Absicht, im 
sechsten Band seiner Μεσ. Βιβλ. weitere Reden und Briefe des Niketas 
zu veröffentlichen, er hat aber seine Versprechung nicht eingelöst. 

E. Miller edierte zuerst einen Brief des Niketas an Basileios Kama-
teros (Nr. 2 dieser Ausgabe) in : Notices et Extraits des Manuscrits de 
la Bibliothèque Nationale de Paris, T. 23, 2, Paris 1872, S. 112 und 
später drei Reden (Nr. IV, V, VII), zwei Fragmente einer vierten 
Rede (Nr. IX) und weitere fünf Briefe (Nr. 4, 5, 7, 8, 9) in : Recueil des 
Historiens des Croisades, Historiens Grecs II, Paris 1881, S. 737-741, 
615-619, 496-502, 458-460, 662-666. 

Millers Ausgaben sind ebensowenig fehlerfrei wie die von Sathas. 
Aus einer Liste von ca. 150 Fehlern hier eine kleine Auswahl (zitiert 
wie oben zu Sathas) : 

27, 16-7 επισείοντα. Όποιον : επισείοντα, όποιον 
33, 32 ώ βασιλεΰ : τω βασιλεΤ 
34, 2 εστίν: ώς 
37, 17 πρδον όχνακτα: πρωτάνακτα 
41, 12 προσαλπιστά: προσταλτικά 
42, 36 Sepsis : -θέλεις (fort, hic lacuna) 
55, 14 φυή$: όσφυήξ 
61, 5 τά εγγραφόμενα: τον έγγραφότα 
205, 8 πολυπαΒοΰς : πολυμαδοϋς 
206, 10 ελαθον: έπαθλο ν 
207, 19 εΐκτ) : οΐκφ 
209, 23 και'νυν: φην (?) 
212, 15 άλλα . . . , άλλα: άλλα . . . , αλλά 

Auch Miller hatte die Absicht, mehr zu veröffentlichen; wohl zu 
diesem Zweck dürfte er primär die oben erwähnte Kopie sämtlicher 
Reden und Briefe aus V angefertigt haben. Benutzt hat er sie für 
seine philologischen Anmerkungen zu den von ihm im Recueil heraus-
gegebenen Texten. 

F. Uspenskij, Obrazovanie vtorogo bolgarskogo carstva, Odessa 
1879, Appendix VI, S. 39-40, besorgte die erste Ausgabe des Ge-
dichtes (Nr. Va) auf die Vermählung Isaaks II. Angelos mit der 
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Zur vorliegenden Ausgabe XIX 

Tochter Belas III . von Ungarn. Eine verbesserte Auflage mit ein-
gehendem Kommentar bietet G. Moravcsik, Niketas Akominatos 
lakodalmi kôlteménye, Egyetemes Philologiai Közlöny 47, 1923, 
S. 79-86. 

A. Heisenberg, Zu den armenisch-byzantinischen Beziehungen am 
Anfang des 13. Jahrhunderts, Sitzungsberichte der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften, Philos, u. philol-.hist. Klasse, 1929, 6, 
edierte mit einer ausführlichen Einleitung den als Prooimion zum 
17. Buch der Panoplia Dogmatike überlieferten Brief an Basileios 
Kamateros (Nr. 11 dieser Ausgabe). Er benutzte die Hss Ρ, O und M. 
Nur aus M wurde der Brief noch einmal ediert von J . Andreades, 
Θεολογία 10, 1932, S. 47-48. 

F. Grabler, Kaisertaten und Menschenschicksale im Spiegel der 
schönen Rede. Reden und Briefe des Niketas Choniates. Übersetzt, 
eingeleitet und erklärt - (Byzantinische Geschichtsschreiber, Bd. XI) , 
Graz Wien Köln 1966, bietet eine Übersetzung sämtlicher in dieser 
Ausgabe enthaltener Texte8. 

Zur vorliegenden Ausgabe 

Aus der Besprechung der hsl. Überlieferung ist klar, daß der hier 
gebotene Text, mit Ausnahme des Gedichtes und des 11. Briefes auf 
Codex V basiert, und zwar zum weitaus größten Teil (mit Ausnahme 
der XI I . Rede und der Briefe 1-3, 8-10) auf V allein. Wo ich bei der 
Verbesserung des Textes Sathas oder Miller gefolgt bin, habe ich das 
im kritischen Apparat verzeichnet ; wo diese Editores Lesarten von V 
in ihrem Text haben, die bei mir im Apparat erscheinen, habe ich ihre 
Namen nicht notiert. Zur Ergänzung von Lücken, die durch mecha-
nische Beschädigung entstanden sind, wird, wenn es sich um nur 
wenige Buchstaben handelt, deren Wiederherstellung keinerlei Zweifel 
unterliegt, im kritischen Apparat nichts vermerkt, auch nicht, wenn 
solche Ergänzungen von Sathas oder Miller übernommen wurden. Die 
Korrekturen im Gedicht sind der Ausgabe Moravcsiks zu verdanken. 

Der Anfang einer neuen Seite in Cod. V ist in dieser Ausgabe durch zwei senkrechte 
Striche, der Seitenwechsel in den Ausgaben von Sathas und Miller durch einen Strich 
angedeutet. Am oberen Rande jeder Seite sind die betreffenden Seitenzahlen so ver-
zeichnet: V l / / l v usw., Sa 73/74 (bzw. Mi 737/738) usw. Die Seitenübergänge im Cod.B: 
fol. 71v ine. κσΐ δίψει 115, 7; 72 inc.τω βίω 117,12; 72ν inc. μέν ταϊν χεροΐν 201, 5; 73 
inc. -τα γαρ όπόσα 203, 30; 73ν inc. καί πρό$ τό 214, 2. 

8 Dr. Grabler konnte für seine Ubersetzung das Manuskript dieser Ausgabe benutzen, 
das aber seitdem noch an einigen Stellen korrigiert wurde. Als Beispiel sei auf 
S. 76,12 verwiesen, wo die Ubersetzung auf eine jetzt verworfene Konjektur basiert. 
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X X Einleitung 

Der kritische Apparat ist negativ gehalten. Die in den Text aufge-
nommene Lesart, auf die sich eine Angabe im Apparat bezieht, ist dort 
nur dann wiederholt, wenn das aus Gründen der Deutlichkeit erforder-
lich schien. 

Außer dem kritischen Apparat sind dem Text zwei weitere Apparate 
beigegeben. Im ersten, der nicht auf jeder Seite erscheint, werden 
kurze Bemerkungen philologischen Inhalts, im zweiten die sogenannten 
testimonia (fontes, loci paralleli, imitationes) geboten. Bemerkungen, 
die, genau genommen, über beide Apparate zu verteilen gewesen 
wären, sind, um Wiederholungen zu vermeiden, in den Apparat 
gesetzt, den ich dafür am geeignetsten hielt. Für die Datierung der 
Texte und für Anmerkungen zu ihrem historischen Inhalt sei noch 
einmal auf meine bereits erwähnte Arbeit: Niketas Choniates. Er-
läuterungen usw. hingewiesen. 

Um die Benutzung, besonders des sogenannten Testimonienapparats, zu erleichtern, 
dient ein Index locorum, in welchem zuerst die Schriftstellen und dann die Stellen aus 
anderen Werken aufgeführt werden, auf die in den Apparaten verwiesen wird. Die 
Parallelstellen aus dem Geschichtswerk, wofür noch die Bonner Ausgabe benutzt wer-
den mußte, und die aus den anderen Reden und Briefen des Niketas, auf die durch 
Angabe von Seite und Zeile dieser Ausgabe verwiesen wird, konnten darin allerdings 
wegen ihrer zu großen Zahl nicht aufgenommen werden. Ebenfalls wurde verzichtet 
auf die Angabe der Belegstellen für einzelne biblische und epische (hauptsächlich 
homerische) Wörter, für die Mythologica und für Parallelen zur Bedeutung oder zur 
grammatikalischen Verwendung des einen oder anderen Wortes. 

Nicht für alle Stellen, wo offenbar oder wahrscheinlich ein Zitat, eine historische 
Anekdote, eine sprichwörtliche Redewendung, eine literarische Anspielung vorliegt, 
habe ich die Quelle ausfindig machen können; s. S. 13, 14 -6 ; 26 ,25 -6 ; 32 ,9; 41,19; 
4 9 , 3 0 - 1 ; 5 3 , 5 - 6 ; 6 1 , 2 6 ; 7 1 , 1 - 2 ; 7 9 , 2 5 - 6 ; 8 7 , 3 ; 91, 15 -7 ; 9 2 , 1 4 - 7 ; 103 ,22; 
105,8-9; 112, 10-12; 116, 11; 1 1 9 , 3 0 - 1 ; 1 2 9 , 9 - 1 3 ; 1 3 1 , 2 - 3 ; 1 4 1 , 3 2 - 3 ; 144 ,29; 
145, 4 - 5 ; 151, 2 sqq.; 151 ,29-30; 152, 8 - 9 ; 156, 22. 32; 162,4sqq.; 165, 2 4 - 6 ; 177, 3 0 - 1 ; 
1 8 9 , 2 2 - 3 ; 191 ,8 ; 1 9 3 , 3 1 - 2 ; 199 ,4 ; 2 0 5 , 3 2 - 4 ; 2 0 6 , 1 4 - 8 ; 212 ,21; 213,13. Auch 
ist mir bestimmt einiges entgangen. Ich werde mich freuen, wenn es anderen gelingt, 
diese Lücken zu ergänzen. 

Im Index graecitatis sind die stilistischen Elemente nicht berück-
sichtigt, mit Ausnahme der variatio im Gebrauch der modi und 
tempora, welche die Grammatik mehr direkt berührt. Aus diesem 
Grund sind auch ein paar Beispiele des Hyperbaton aufgeführt. Die 
Wortliste beschränkt sich hauptsächlich auf Wörter, die, soweit mir 
bekannt, zuerst bei Niketas und Zeitgenossen (bes. Michael Choniates, 
Eustathios, Theodoros Prodromos) vorkommen. Die, welche Niketas 
als erster hat, sind mit * versehen. Wenn ein Wort wegen einer be-
sonderen Konstruktion o. ä. aufgeführt wird, ist die Besonderheit mit-
verzeichnet. 
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Zur vorliegenden Ausgabe XXI 

Abkürzungsverzeichnis der in den Apparaten häufig angeführten Werke 

Bachmann = Bachmann, M., Die Rede des Joannes Syropulos an 
den Kaiser Isaak II. Angelos, Diss. München 1935. 

Bachmann-Dölger = Bachmann, M. u. Dölger, F., Die Rede des 
Gregorios Antiochos auf den Sebastokrator Konstantinos Angelos, BZ 
40, 1940, S. 353-405. 

Karathanasis = Karathanasis, D., Sprichwörter und sprichwört-
liche Redensarten des Altertums in den rhetorischen Schriften des 
Michael Psellos, des Eustathios und des Michael Choniates, sowie in 
anderen rhetorischen Quellen des XII. Jahrhunderts, Diss. München 
1936. 

Otto = Otto, Α., Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redens-
arten der Römer, Leipzig 1890 (Hildesheim 1962). 

Praechter, Antike Quellen = Praechter, K., Antike Quellen des 
Theophylaktos von Bulgarien, BZ 1, 1892, S. 399—414. 

Praechter, Antikes = Praechter, K., Antikes in der Grabrede des 
Georgios Akropolites auf Johannes Dukas, BZ 14, 1905, S. 479—491. 

Strömberg = Strömberg, R., Greek Proverbs. A Collection of 
Proverbs and proverbial Phrases which are not listed by the ancient 
and Byzantine Paroemiographers, Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och 
Vitterhets-Samhälles Handlingar, Sjätte följden Ser. Α. IV. 8, Com-
munie. March 9, 1953, Göteborg 1954. 
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I N D E X O R A T I O N U M E T E P I S T U L A R U M 

Λόγοι 

A Τού σεβαστού λογοθέτου των σεκρέτων καί ètri των κρίσεων, 
γεγονότος δε καί εφόρου Νικήτα τού Χωνιάτου ττροσφώνημα 
εις τον βασιλέα κΰρ Ίσαάκιον τόν "Αγγελον έγράφη δέ 
άρτι γεγονότος αύτού κριτοϋ τού βήλου 3 

Β Τού αύτοϋ· Έπαναγνωστικόν εις τόν πατριάρχη ν καί τήν 
σύνοδον έγράφη δέ έτι övros αύτού γραμματικού βασιλικού 
καί συνεκστρατεύοντος βασιλεϊ 6 

Γ ΤοΟ αύτού- 'Επιτάφιος εις τόν σεβαστόν κΰρ Θεόδωρον τόν 
Τροχόν, βασιλικόν όντα γραμματικόν και συν αύτώ προ-
εστώτα τοϋ έττί των κοινών χρημάτων κοιτώ vos 13 

Δ Τοϋ αυτοϋ· Λόγος εις τόν βασιλέα κΰρ Ίσαάκιον τον 
"Αγγελον · έγράφη δέ καί ούτος προσεχώς καί όπηνίκα τοϋ 
βήλου γέγονε κριτής 26 

Ε Τοϋ αύτοϋ· Έπιθαλάμιος όπηνίκα ό βασιλεύς Ίσαάκιος ó 
"Αγγελος ήγάγετο εις γυναίκα τήν -θυγατέρα τοϋ ρηγός 
Ούγγρίας τού Βελδ, ή και ώνομάσθη Μαρία· έγράφη δέ 
βασιλικού γραμματικού έτι δντος 35 

Στίχοι τού Χωνιάτου έττί ταΐς άναφωνήσεσι τών δήμων, 
όπηνίκα ó βασιλεύς Ίσαάκιος συνεζύγη τ η θυγατρί τού 
ρηγός Ούγγρίας Βέλα 44 

ζ Τού αύτού· Μονωδία εις τόν uióv αύτού τεθνηκότα νήπιον 46 

Ζ Τού αύτού· Λόγος εις τόν αύτοκράτορα Άλέξιον τόν "Αγγε-
λον εξελθόντα κατά τού Ίβαγκού, εΙ3' ούτως εις τήν άνατολήν 
διαβάντα, ότε καί τό περί τών θείων μυστηρίων ελαλήθη 
δόγμα 53 

Η Τού αύτού· Λόγος, ού ή μέν ύπόθεσις δήλη· τούτο δέ δει είδέ-
ναι τόν άναγινώσκοντα, ώς ήν χαρτοφύλαξ της μεγάλης 
έκκλησίας ó καθ' ού έρρέθη καί τούς οφθαλμούς παραβλώψ. 
καί άλλοις δέ τισι προσσχεΐν χρεών, α ó λόγος εμφαίνει, ει καί 
μή σαφώς 68 

θ Τού αύτού· Λόγος είς τόν αύτοκράτορα κύρ Ίσαάκιον τόν 
"Αγγελον έγράφη δέ παρ' αύτού λογοθετικού δντος γραμ-
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Index Orationum et Epistularum XXIII 

ματικού και άνεγνώσθη κατά την έορτήν των Φώτων δια τό 
μή είναι ρήτορα, τότε δέ καΐ εις Γίαλαιστίνην άπήρχετο ό των 
'Αλαμανών ρήξ Φρεδερίχος 85 

I Τού αύτού· Λόγος εις τον αυτοκράτορα κϋρ Άλέξιον τον 
Κομνηνό ν ύποστρέψαντα εκ της έω μετά τάς σπονδάς τάς 
μετά τοϋ σουλτάνου· προσεχώς δέ γέγονε και ή έπανάστασις 
κατά τοϋ βασιλέως τούτου τοϋ Κομνηνού 'Ιωάννου, τοϋ λεγο-
μένου ΤΤαχέος· είλκε δέ τό προς πατρός γένος έκ τοϋ μεγάλου 
δομεστίκου τοϋ λεγομένου Άξούχ, δς ήν Πέρσης 101 

ΙΑ Τοϋ αΰτοϋ· Λόγος εις τον βασιλέα κϋρ Άλέξιον τόν Κομνηνόν, 
δτε έπανέζευξεν άπό τών μερών της δύσεως, ήνίκα ό πρωτο-
στράτωρ Μανουήλ ό Καμύτζης, εξάδελφος ών του αύτοϋ 
βασιλέως, συμπλακείς τοις βαρβάροις καί κατασχεθείς παρά 
μεν τοϋ βασιλέως οΰκ έξωνήθη, ήγοράσθη δέ παρά τοϋ Δοβρο-
μηροϋ Χρύσου τοϋ κατέχοντος τόν Πρόσακον και την Στρούμ-
μιτζαν καί εκτοτε έπανέστη τ φ βασιλεϊ μετά τοϋ αύτοϋ 
Χρύσου, γαμβρού δντος τω αύτφ πρωτοστράτορι έπί 9υγα-
τρί, öv και ήττήσας ò βασιλεύς έδιωξε, τότε δέ καί άγάπην 
έποίησε μετά τοϋ Ίωαννίτζη τοϋ κατέχοντος τόν Ζυγόν . . 106 

IB Τοϋ αύτοϋ· Σύγκρισις δεικνύουσα τόν χειμώνα κρείττονα τοϋ 
βέρους, προεβλήθη μοι δέ τόδε παρά τοϋ σεβαστού καί 
λογοθέτου τού δρόμου Δημητρίου τοϋ Τορνίκη έν παλατίω 
ετι δντι βασιλικώ γραμματικώ· ή δέ ετέρα μερίς προεβλήθη 
άλλω γραμματικώ 113 

ΙΓ Σελέντιον γραφέν επί τω άναγνωσθήναι ώς άπό τοϋ Λάσκαρι 
κϋρ Θεοδώρουκρατοϋντος τών 'Ρωμαϊκών άνατολικώνχωρών, 
ήνίκα ή Κωνσταντινούπολις έάλω ύπό Λατίνων καί παρ' 
εαυτών ώς δορύκτητος κατείχετο μετά καί τών έσπερίων 
'Ρωμαϊκών χωρών 120 

ΙΔ Τού αύτού- Λόγος εκδοθείς έπί τώ άναγνωσθήναι είς τόν 
Λάσκαριν κϋρ Θεόδωρον βασιλεύοντα τών έώων 'Ρωμαϊκών 
πόλεων, δτε οι Λατίνοι κατεΐχον τήν Κωνσταντινούπολιν, ò 
δέ έκ Μυσίας 'Ιωάννης κατέτρεχε μετά Σκυθών τάς δυσικάς 
'Ρωμαϊκός χώρας 129 

ΙΕ Τού αύτού· Μονωδία έπί τω θανάτω τού γυναικάδελφου 
αύτού 'Ιωάννου τού Βελισσαριώτου θανόντος έν τη πόλει τη 
Νικαία· έγεγόνει δέ ούτος έπί τών οίκειακών, λογοθέτης τών 
σεκρέτων, μέγας λογαριαστής, καί έσύστερον πρωτασηκρήτις 
και όρφανοτρόφο; 147 
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X X I V Index Orationum et Epistularum 

ις Toü αυτού· Eis τόν βασιλέα κυρ Θεόδωρον τόνΛάσκαριν, δτε 
Ιφόνευσε τόυ σουλτάνου 'Ικονίου· έξεδό3η δέ σαφήνειας πλή-
ρες τό παρόν προσφώνημα διά την των ακροατών άσθένειαν 170 

1Ζ Τοϋ αύτοϋ· Εις την εΐσοδον της νηστείας 176 

IH 185 

Έτπστολαί 

A TTpòs τόν δικαιοφύλακα Κωνσταντίνον τον Μακρόχειρα . . 201 

Β Τ ω 3ε ίω τοϋ βασιλέως κυρ Βασιλείω τ ω Καματηρώ . . . . 202 

Γ Τ ω Μακρόχειρι 203 

Δ Τ ω Θεσσαλονίκης κυρ Κωνσταντίνο) τ ω Μεσοποταμίτη . . 204 

Ε Τ ω πρώην επί τοϋ κανικλείου κϋρ Θεοδώρω τ ω Είρηνικώ 206 

ζ Εις φίλον αύτοϋ 208 

Ζ Τ ω 3είω τοϋ βασιλέως κϋρ Βασιλείω τ ω Καματηρω . . . . 209 

Η Τ φ πρώην επί τοϋ κανικλείου κϋρ Θεοδώρφ τ ω Είρηνικώ . . 211 

Θ Τ ω μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κϋρ Κωνσταντίνψ τ ώ Μεσο-
ποταμίτη 214 

1 Τ ώ μεγάλω σακελλαρίω κϋρ Μιχαήλ τ ω Αύτωρειανώ . . . 214 

ΙΑ Προς τόν 3εϊον τοϋ βασιλέως κϋρ Βασίλειον τον Καματηρόν 
μέλλοντα άπελθεϊν εις Άρμενίαν επί τ φ άποκομίσαι νύμφην 
τοϋ Λεβούνη τήν θυγατέρα τ φ βασιλεΐ κϋρ Θεοδώρω τ φ 
Λάσκαρι 216 
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ΝIΚΗΤΑ TOY Χ Ω ΝI ΑΤΟΥ 

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
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TABULA NOTARUM IN APPARATO CRITICO ADHIBITARUM 

CODICES 
V = Venetus Marcianus X I 22, saec. XI I I /XIV 
Β = Baroccianus 131 (ad Or. XII , Ep. 1, 2, 3, 8, 9, 10), saec. XIV 
C = Baroccianus 110 (ad Poema, p. 44), saec. XIV 
Ρ = Parisinus gr. 1234 (ad Ep. 11), saec. X I I I 
O = Oxoniensis Bodleianus Roe 22 (ibid.), a. 1286 
F = Florentinus Laurentianus IX 24 (ibid.), saec. X I I I 
M = Monacensis gr. 68 (ibid.), saec. XVI 

EDITORES 
Sa = Sathas (ad Or. I, II, Χ, XI, XI I I , XIV, XVI) 
Mi = Miller (ad Or. IV, V, VII, Ep. 2, 4, 5, 7, 8, 9) 
Usp = Uspenskij (ad Poema, p. 44) 
Mor = Moravcsik (ibid.) 
Hei = Heisenberg (ad Ep. 11) 

CETERA 
yac _ y a n t e correcturam 
add. = addidit, addiderunt 
adscr. = adscripsit 
al. = alias 
alt. = alter (-a, -um) 
ca. = circa 
cf. = confer 
coni. = coniecit 
corr. - correxit 
del. = delevit, deleverunt 
e. g. = exempli gratia 
eras. = erasit 
fort. = fortasse 
hab. = habet, habent 
id. = idem 

ι. e. = 
intrascr. 
V i r = 
leg. = 
litt. = 
m. = 
mg. = 
ying r-
om. = 
Ρ· = 
VP° = 
pr. = 
Vs = 
sscr. = 
suppl. = 
symb. = 

id est 
= intrascripsit 
V in rasura 
legit 
litterae 
manus 
(in) margine 
V in margine 
omisit, omiserunt 
pagina 
V post correcturam 
prior (-us), primus (-a, -um) 
V supra (scripsit) 
supra scriptus 
supplevit 
symbolum 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:29



V 91 Sa 73174 3 

ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝΙ ΑΤΟΥ ΛΟΓΟΙ 

Α 

Τ ο ΰ σ ε β α σ τ ο ύ λ ο γ ο θ έ τ ο υ τ ω ν σεκρέτωυ καί επί τ ω ν 
κρ ίσεων, γ ε γ ο ν ό τ ο ς δέ καί εφόρου Ν ι κ ή τ α τ ο υ Χ ω ν ι ά τ ο υ 
π ρ ο σ φ ώ ν η μ α εϊç τ ο ν βασιλέα κϋρ Ί σ α ά κ ι ο ν τ ο ν " Α γ γ ε λ ο ν 
έγράφη δέ άρτι γ ε γ ο ν ό τ ο ς α υ τ ο ύ κ ρ ι τ ο ϋ τ ο ϋ βήλου. 

5 Άπαίρεις έξ ημών εκστρατεύων κατά βαρβάρων, θεοείκελε βασιλεϋ, 
και ήμεϊς έαυτών άφιστάμεθα τω του σου κράτους πόθω κάμνοντες. 
άεικινήτως γαρ εχων ώς ό της ημέρας ούτος λαμπτήρ ήλιος βραχύ της 
καθ' ήμδς διπτττασάμενος ζώνης μεταβαίνεις έκ τήσδε προς πόλον τον 
βόρειον τήν εκεΐσε βαρβαρικήν διασκεδάσων άχλυν και φλογόεις τω 

10 αντάρτη κατά κορυφής γενησόμενος· έπεί καί δπερ εν φαινομένοις ήλιος, 
τοϋτ' αυτός έν ήμϊν ζωογόνος τε καί φαυσίβιος. ή γοϋν μη καθαρώς 
άποψήσας τοΟς ιδρώτας τής θεοεικέλου σου μορφής και τήν "Αρεος 
σκευήν άποθέμενος καί κοσμήσας άνακτορικόν βήμα καί πολυτελή θρό-
νον βασίλειον, μηδ' άνοχεύσας τών φροντίδων, ας ύπή νεγκας τάς Άλαμανι-

15 κάς δολοφροσύνας αποκρουσμένος, aô πάλιν εν αιθρία παννυχίζεις καί 
φέρεις τον σίδηρον πανημέριον. 

Kai χθες μεν καί προ τρίτης βασιλικής μεγαλονοίας έργον είναι 
οίηθείς προκαταληφθήναι τάς δι' "Ιστρου | καθ' ημών έκβολάς τών 
Σκυθών, τό έννόημα έργον Ιποίησας· καί ò τής Προποντίδος πορθμός 

20 μικρού τοις σκάφεσιν άπεγαιουτο τα νώτα υπ' αυτών καλυπτόμενος· 
και εχει ταύτα ούριοδρομήσαντα "Ιστρος ό βαθυδίνης περί τάς αυτού 
νησίδας σαλεύοντα. καί ό ποταμός ούτος κροτεΐ ψαλμικώς όψέ καί 

16 ττανημέριον: al. fere semper de subiecto, cf. Horn. II. 1, 472; al. ; Eur. Hippol. 
369; dat. apud Orph. Arg. 1059; acc. infra p. 184, 9-10; hic fort, adv., cf. Horn. II. 
11, 279. 

5 3εοείκελε: vox hom., II. 1, 131; Od. 4, 276 (al.); recurrunt in hac oratione 
varia epitheta homérica, quibus imperator cum Deo comparatur, cf. p. 4, 8: 3εοειδεΐ 
(II. 3, 16; Od. 1, 113) ,p.5,20: άντιθέω (II. 4, 88; Od. 1, 21), p. 6, 7: Ισοθέου (11.2,565; 
Od. 20,124) ; ad hanc comparationem vide Bachmann-Dölgerp. 366, 3. 17 χ3έζ καί 
ττρό τρίτη; ( = χ3έζ καί πρώην) : proverbialiter utitur iam Hom. II. 2, 303 : χ3ιζά TE 
καί πρωΐζ'; cf. Karathanasis 112. 21 βα3υδίνηζ vox hom., II. 20, 73 (al.); Od. 10, 
511. 22 ψαλμικώΐ: cf. Ps. 97, 8; infra p. 30, 28. 

ΝΙΚΗΤΑ —ΛΟΓΟΙ sicut et numéros omnium orationum addidi 3 ττροφώνημαν 
7 ό V" 9 tpAoycbeis V 16 ττανημέριος Sa 
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μετά πολλούς τους ήλιους 'Ρωμαϊκοΐς τυπτόμενος έρετμοϊς, μικρόν δ' 
όσου καί τάς τώυ βαρβάρων φωνάς και έπιτρίψεις άράμενος αΐματόεις 
εις Πόντον έσεϊται προρέων τον Εΰξεινον τοις έ3νεσι, δι1 ών όλκώ σύρε-
ται, τάς σάς άριστουργίας διατρανούμενος, ώσπερ φωνή τη έξ αίμά-

5 των βαρβαρικών τοϋ ρεύματος βαφή χρώμενος και τοις βαρβάροις οίον 
ύποφωνών τοις φοινικοις την κα3' ημών φονίαν όρμήν καί τελείοις αιμά-
των άνδράσιν άφελέσ3αι τά κατά 'Ρωμαίων πονηρά διαβούλια καί 
διαλεχ3ήναί σοι τά ττρός εΐρήνην τω 3εοειδεϊ άνακτι καί ιτρός την ταύ-
της μεταβαλέσ3αι λευκότητα, ίνα μη αυτούς κατέδηται μάχαιρα. 

10 Καί πρώην μεν ούν, οΰπω δε πάνυ πρώην τοιούτοις εργοις προσ-
ανέκεισο τω μεν δοκεϊν έκεχειρίαν άγων, τω δέ δντι πρός νουν δια-
πονούμενος 3ειοτέρως και ταϊς ΰπέρ ημών φροντίσι βαλλόμενος· νϋν δέ 
καί στρατιάν άγεις κατά βαρβάρων συνεπαγόμενος τάς υπέρ 'Αρχι-
μήδη έκεϊνον εκπονη3είσας σοι πετροβόλους μηχανάς τούς τε όρυ-

15 κτήρας καί τούς κριούς, καί εϊ τι άλλο κατερείπειν εχει πυργόβαριν. 
Καλά μεν où ν καί δσα κατά γη ν σοι καί3άλατταν προκατώρ3ωτο, καλ-

λίω δέ, σύν Θεω δ' είρήσ3ω δ λέγεται, καί τά έπ' άγα3ήτύχη 'Ρωμαίων 
όσον ούδέπω τελεσ3ησόμενα· καί γαρ <γη) όμού και ύδατι μερίσεις 
τά κατορ3ώματα, καί διά πυρός καί ύδατος, λέγω δή της καυστήρας 

20 μάχης καί τοϋ ποταμίου ρεύματος, βασανισ3έντες οί βάρβαροι τέλος 
άπειπόντες τόν τού σού κράτους ζυγόν ύπέλ3ωσιν ώς αναψυχή υ. 
ταύτα δέ μοι φαντάζεσ3αι δίδωσιν ούκ άλογος εφεσις καί έλπίς άόμμα-
τος καί άτέλεστος, άλλ' ή περί ήμδς επισκοπή τού Θεού καί τό σον εν 
μάχαις | γενναΐον καί άεί κατορ3ωτικόν. έπειδή καί άπερ πρότερον τω 

25 Δαυίδ, άτεχνώς καί σοι 3εό3εν έπήγγελται νυν καί τετέλεσται· καί 
ούτε έν σοι έχ3ρός ώφελεΐ, ούτε υιός ανομίας προστί3ησι τοϋ κακώσαί 

8-9 την ταύτης λευκότητα: cf. Macar. 8, 22 s.v. τήν έκ φαρέτρα;: έττί των 
άγα·9ήν ή μέρα ν ά γ ό ν τ ω ν τήν δέ αυτήν ταύτην καί λευκήν καί είρηνικήν λέγουσιν; 
Zenob. 6, 13; App. Prov. 3, 60;; Plut. Perici. 27, 3; Mich. Chon. I. 210, 24; 
infra p. 38, 28. 

2 τά ; - άράμενος: cf. Ps. 92, 3: ίττήραν oi ποταμοί, Κύριε, έπήραν ol ποταμοί 
φωνάς αυτών (φωνάς: έπιτρίψεις Sinaiticus p.c., Alexandrinus) ; p. 30,17 sqq.; 
Hist. 86, 20-21; 201, 16-21. 6 αίμότων άνδράσιν: Ps. 54, 24 (al.). 8τάττρός 
εΐρήνην: Luc. 14, 32; 19, 42. 9 αυτούς - μάχαιρα: cf. Deut. 32, 42; Is. 31, 8; 
1er. 2,30. 13 ύττέρ 'Αρχιμήδη: cf. Polyb. 8, 7, 2 sqq.; Plut. Marcellus 14, 3 sqq.; 
Athen, p. 206 d sqq.; Zon. 9, 4. 17 σύν - λέγεται: cf. e.g. Aristoph. Plut. 114. 
ίπ" àyaSfi τύχη : cf. e.g. Xen. Hell. 4,1,14; Hist. 437, 19. 19-21 διά - άνα-
ψυχήν: cf. Ps. 65, 12. 19 της καυστήρας μάχης: cf. Horn. II. 4, 342; 12, 
316; infra p. 91, 9; Hist. 18, 9, ubi Bekker falso δρόσου pro μάχης scripsit. 
22 ταϋτα etc. : cf. infra p. 110, 32 sqq. 26 ούτε - σε: Ps. 88, 23. 

1 ήλιους per symb. V 6 τελείοις Sa: τελείαν V 18 yf¡ addidi 25 Δδδ 
constanter V 
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σε. ούκούν καί ήυ μετά τάς λαμπράς νίκας καί μάχας εττί των ττρώην 
αυτοκρατόρων τό υπό χείρα είχε διάχυσιν, ταύτην ημείς αυχοϋμεν καί 
προ τού τοις βαρβάροις έπιστήναί σε μαχεσόμευον ούκ έττ' ελαττον ής 
καρττούμε3α ηδονής μετά την σήν έκεϊ3εν έπάνοδον. ΐσμεν γάρ, ΐσμεν 

5 τω συνε3ισμώ των τροπαίων καί τω γε επί σοί της νίκης άμεταμείπτω, 
ώς καί της νυν μελετωμένης κατ' αντιπάλων συμπλοκής πέρας εσεΐται 
δήπου3εν δεξιόν, καί διπλήν εύφροσύνην εφ' εκάστη σου των πρά-
ξεων άγομεν, άρχομένη τε παιανίζοντες καί ληγούση κροτοϋντες χαρ-
μόσυνα- ώστε εί μη τοϋτ' αυτό μόνον τό έξ ημών όποσονοϋν σε διίστα-

10 σ3αι μέσης της καρδίας κα3ήπτετο, άπαντα αν τον της σης κατά βαρ-
βάρων εκδημίας χρόνον πανήγυριν ήγομεν. 

Τί γάρ αν καί δράσειεν ó μαστιγίας καί τρίδουλος του άλη3οϋς δε-
σπότου κατ' αυτού έπιόντος σου, νικητικώτατε βασιλεϋ ; ή τί ποιήσειε 
χύτρα προς λέβητα; πάντως έρεΐ μεν τοΤς δρεσι πεσείν επ' αυτόν καί 

15 τοις βουνοϊς καλύψει ν αυτόν, εφ' ών έχρηστηρίαζε τά απόρρητα. 
έξερευνη3ήσεται δέ καί καταληφ3ήσεται ΰπό των σων στρατευμάτων, 
όσα καί υπ ' άγα3ών 3ηρευτών τοις 3άμνοις έν3απτόμενον κνώδαλον. 
ετι βραχύ καί ζητη3ήσεται ό τόπος αϋτοϋ καί ουχ εύρε3ήσεται, καν 
κατά τόν Έωσφόρον ό δαιμονόληπτος 3ήσειν τον 3ρόνον έκόμπασεν 

20 επί τά όρη τά υψηλά τά πρός βορρδν καί σοι τω άντι3έω άνακτι Σατάν 
καί άντί3ρονος εσεσ3αι. 

'Αλλά φιλοχριστότατε βασιλεϋ καί των πώποτε αΰταρχησάντων μετά 
του έπικρατοϋς φιλοκινδυνότατε όμοϋ καί μεγαλοκινδυνότατε, έπει-
δήπερ όλω ρυτήρι κατά των βαρβάρων όρμδς άνταποδώσων αυτοΐς 

25 τό άνταπόδομα αυτών πολλαπλάσιον καί οΰκ άπάγουσί σε της υπέρ 
ημών ταυτησί προ3έσεως où κάματοι καί άγώ|νες άγχώμαλοι, ουκ 
έπιτολή Κυνός, ου Σειρίου φλόγωσις, ουκ άποτόμων καί δυσεμβόλων 
ΰψη όρών, ου στενή καί άνάντης όδοιπορία, ούτε τι τών άπάντων 
έτερον, τό γοΰν παρ' ήμϊν ταύτας σοι τάς προπεμπτηρίους φωνάς προσ-

30 άδομεν τό ύπήκοον έξαποστείλαι σοι Κύριος βοή3ειαν έξ αγίου, όρη 
όμαλίζων, ευπόρευτα τι3είς τά δυσπόρευτα, πύλας χαλκός συντριβών 

5 επί - άμεταμείπτω: Horn. II. 6, 339: νίκη δ' έπαμείβεται άνδρα; invertitur. 
8 αρχομένη - χαρμόσυνα: cf. Is. 55, 12; Hist. 565, 15—16. 14 χύτρα προ; 
λέβητα: Sir. 13, 2 (3). 14-15 έρεϊ - αυτόν: cf. Luc. 23, 30 (ex Os. 10, 8); 
Mich. Chon. I. 249, 9-17: ό ημέτερο; ήλιο; έξεφάνη ώς του; περί τόν άποστά-
την πειράσΒαι κρύπτεσ3αι, τοΐ; δρεσι „πέσετε εφ' ημάς" καί τοϊ; βουνοϊ; „κα-
λύψατε ημάς" λέγοντα;. 18 ετι - εύρε3ήσεται: cf. Ps. 36, 10; Mich. Chon. I. 250, 
2-3. 19 δαιμονόλητττος: cf. infra p. 7, 28 sqq. 19-20 3ήσειν - βορρδν: cf. 
Is. 14, 13. 20-21 Σατάν καί άντίθρονο;: cf. p. 60, 22; 110,23-4; Hist. 43, 4-5. 
24 όλω ρυτήρι: prov., cf. Apost. 12, 63; infra p. 10, 11. 24-25 άνταποδώσων -
αΰτών: Ps. 136, 8. 30-p. 6,1 έξαποστείλαι - σιδηρού;: cf. Is. 45, 2; Mich. Chon. I. 
249, 2-4: προς αϋτόν του Θεοΰ λέγοντο; - εγώ εμπροσ9έν σου πορεύσομαι καί 
όρη όμαλιώ, πύλα; χαλκά; συντρίψω καί μοχλού; σίδηρου; συνθλάσω. 
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καί μοχλούς συν3λών σιδηρούς· ημέρας ó ήλιος μη συγκαύσαι σε, μηδέ 
ή σελήνη νυκτός- εύρε3είη ή χειρ σου πδσι τοις έχ3ροϊς σου, ή δεξιά σου 
εύροι πάντας τούς μισούντάς σε, γενη3ήτωσαν ώσείχνούς κατά πρόσωπον 
ανέμου, και ό του Κυρίου άγγελος σύ καταδιώκων καί έκ3λίβωναύτούς· 

5 επιπέσοι επ' αύτούς φόβος καί τρόμος· έθνος γάρ εισι βουλή ν απ-
ολωλεκός, έκπορνεϋσαν εν τοις έπιτηδεύμασι σφών Θεού τε σωτήρος 
τ η παραβάσει των όρκων άφεστηκός καί βασιλέως ίσοθέου πολλάκις 
καταψευσάμενον καί τό δλον σκεύη όργής κατηρτισμένα εις άπώλειαν. 

Καί συμπεράνας τά κατά τούς άποστάτας και τούς άντιπόρθμους 
10 αυτοϊς Σκύ3ας κατά την βούλησιν της εν χειρί Θεού, βασιλικώτατε, 

καρδίας σου, έπαναζεύξαις ό ήμέτερος δημαγωγός κατά τον πάλαι 
Μωσήν όλος 3εοειδής εκ των τού Αίμου τεμπών ώς έξ έτέρου Σινδ, τάς 
των βαρβάρων ψυχάς άπολαξεύσας εις τό ευτύπωτον δσα καί έγχειρι-
δίω τ ω σ ω φοβερω δόρατι καί τον της προτέρας δουλείας νόμον έγ-

15 χαράξας αυ3ις αύταϊς ώς εν άλλαις λιθίναις πλαξί - καί παρασταίη σοι 
εκ δεξιών νίκη μεγάλη τε καί περιφανής ώς άλλη τις ευδαίμων βασί-
λισσα, ώς αν ήμεϊς τό ύπό χείρα τό ταύτης πρόσωπον λιτανεύσωμεν, 
ούχ οΐ τού λαοϋ πλούσιοι μόνον, άλλ' ήδη καί ό σύρφαξ όχλος καί 
ξύγκλυς κοινώς τελούντες τον 3ρίαμβον επί δέ τούτοις ό θρόνος σου 

20 εϊη εις τον αιώνα, καί αΐ ήμέραι σου ώς αΐ ήμέραι του ούρανοϋ, καί τό 
κράτος σου πολυχρόνιον. | 

Β 

Τ ο υ α ύ τ ο ύ · Έ π α ν α γ ν ω σ τ ι κ ό ν είς τ ό ν π α τ ρ ι ά ρ χ η ν καί 
τ ή ν σ ύ ν ο δ ο ν ε γ ρ ά φ η δέ ετ ι δ ν τ ο ς α ύ τ ο ύ γ ρ α μ μ α τ ι κ ο ύ 
β α σ ι λ ι κ ο ύ καί σ υ ν ε κ σ τ ρ α τ ε ύ ο ν τ ο ς β α σ ι λ ε ϊ . 

25 Χάρις καί πάλιν Θεώ τ ω καί κατά των άν3εστηκότων καί άλλοτρίων 
υίών των Σκυ3ών έπιφιλοτιμησαμένω νικος τή βασιλεία μου* εϊη δέ 
ηύλογημένον και τό αύτού όνομα, τούς έχ3ρούς μου δίδοντος νώτον 

1-2 ήμερα; - νυκτό;: Ps. 120, 6. 2 -3 εϋρε3είη - σε: Ps. 20, 9. 3 - 4 γενη-
5ήτωσαν - αύτού;: Ps. 34, 5—6. 5 επιπέσοι - τρόμο;: Exod. 15,16. 5 ε3νο ; -
άπολωλεκό;: Deut. 32, 28. 6 Ικπορνεΰσαν - σφών : Ps. 105, 39. 6 - 7 Θεοϋ-
άφεστηκό;: Deut. 32, 15. 8 σκεύη - έπτώλειαν: Rom. 9, 22. 10-11 κατά -
σου: coniungit orator Ps. 20, 3: την δέλησιν (των χειλέων αϋτοΰ) cum Prov. 
21, 1: καρδία βασιλέω; έν χειρί Θεοΰ. 11-13 έπαναζεύξαι; - άπολαξεύσα;: 
alludit ad Exod. 34, 28 sqq. et 2 Co. 3, 7 sqq. 15-16 παρασταίη - βασίλισσα: 
cf. Ps. 44, 10; infra p. 40, 29-32; 43, 12-3 ; 67, 7-10. 17-18 τό - πλούσιοι: cf. Ps. 
44,13: τό πρόσωπον σου λιτανεύσουσιν οί πλούσιοι του λαοϋ. 19-20 ό -ούρανοϋ: 
cf. Ps. 88,30: καί 3ήσομοα είς τον αιώνα τοϋ αϊώνο; τό σπέρμα αϋτοΰ καί τόν Spóvov 
αυτού ώ; τά; ημέρα; τοϋ ούρανοϋ. 26-27 είη - όνομα: Ps. 71, 17. 27 τού; -
νώτον: 2 Regn. 22, 41 et Ps. 17, 41. 

27 τοΐ; έχ·9ροΐ; Y : correxi ex 2 Regn. 22, 41 
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και πάντα πολέμιου ταπεινούντός μοι· ό yàp παντοκρατορική περι-
έπων τήν βασιλείαν μου δεξιά εν πολεμώ, èv πολέμω και εν ειρήνη, εν 
τοις ένδον καί 3υραίοις κακοϊς, τοσούτον εμεγάλυνε τοΟ ποιήσαι μετ' 
αυτής ελεος, ώς ετι τήν επί τοις προτέροις αϊνεσιν αΰτοϋ τ ω στόματι 

5 φέρουσα ν καί μήπω καθαρώς || εΰχαριστήσασαν έπ' αΰτοϊς, έτέροις 
κατά πόδας καινοτέροις ύψοϋν καί κατά βα3μίδωσιν άνάγειν οίον τοις 
μείζοσιν, ώς μή είναι δτε ουχί. 

Πρότριτα μεν γάρ, κα3άπερ φ3άσαντες ένηχή3ητε εις άκοήν ώτίου 
άνελιχ3έντων των χαροποιών εκείνων καί εύαγγέλων γραμμάτων της 

10 βασιλείας μου, ήνίκα ή των πόλεων βασιλίς παιάνων εμπλεως ήν καί 
παρά στενωποΐς τε και άγυιαίς εθύετο Θεφ χαριστήρια, εφ* υψηλά 
ετί3ει τους πόδας μου και πάντα βουνόν έταπείνου τή βασιλεία μου 
μετατι3είς εις ευθέα τά σκολιά καί παρέχων εϋπόρευτα τά δυσπόρευτα, 
καί ψηλαφητόν οίον τοις άποστάταις σκότος κατεσκεδάζετο τ φ ποιοϋντι 

15 κατά τον προφήτην ôpSpov και όμίχλην καί επιβαίνοντι επί τά Οψη 
της γής. και οι μέν τών ύπεναντίων μαχαίρας έργον γενόμενοι εκειντο 
κατά βοσκήματα σφακελίζοντες, οί δέ δεσμούς εως τραχήλου ύπήνεγ-
καν καί δραπέταις οίκέταις επίσης ήκίζοντο, οί δέ φυγή τήν σωτηρία ν 
πριάμενοι, τέλος έλέω περισω3έντες της βασιλείας μου, ά δι' ευχής 

20 ουκ ήλπιζον εχοντες, ταύτα καί Οπερ εύχήν άπροσδοκήτως έλάμ-
βανον. 

Kai χ3ές μέν καί προ τρίτης τοιού|τοις Ι3αυμάστωσε Κύριος τά 
ημέτερα· τά δέ νύν πάντα, εί μή καινότερα, τοις γούν προλαβούσι 
κατάλληλα καί Θεού περί ή μας κηδεμονίαν εμφαίνοντα· δσω καί ή 

25 τών τότε βαρβάρων όμήγυρις αύ3ις άπιδούσα προς εργα νεώτερα τοϊς 
αύτοΐς οίς καί πρότερον περιπέπτωκε δυσπραγήμασι καί οί κατ' 
έπικουρίαν εξω3εν αΰτοΐς συναράμενοι κακοί κακώς συναπώλοντο. ό 
γάρ δαιμονόληπτος τώ όντι Πέτρος, ό κακή μοίρα τών κατά τόν ΑΙμον 
οίκούντων βαρβάρων καί φύς καί τραφείς καί εις άποστασίαν ίδών, 

30 ώς μή ώφελε, τήν δίκην τή προτεραία διαδράς καί παραλόγως διασω-
θείς τόν σύνοικον αυτώ μιμείται δαίμονα· ού φέρει τών συνήθων δια-
τριβών, ώς εκείνος τού άν3ρωπείου σώματος, αποσπώμενος· οΰκούν 
καί τόν εν ποταμοις γλυκεϊαν 3άλασσαν Δάννουβιν διελ3ών άνδράσι 

1 καί - μοι : cf. Ps. 17, 40. 3-4 έμεγάλυνε - ελεος : Ps. 125,2 et Luc. 1, 58. 4-5 αϊ-
νεσιν - φέρουσαν: cf. Ps. 33, 2. 11-12 έφ' - μου: Ps. 17, 34 (έπί τά ύψηλά 
Ιστών με) et Ps. 30, 9 (εστησας âv εύρυχώρω TOUS πόδας μου). 12-13 πάντα -
δυσπόρευτα: cf. Is. 40,4; infra p. 62,33; 92 ,2 -3 ; 136,6; 141, 11-2; 217, 12-3. 
14 ψηλαφητόν - σκότος: Exod. 10, 21; cf. infra p. 92, 4 - 6 ; Hist. 487, 6 sqq. 
14-16 τω - yfjç: Am. 4, 13. 17 δεσμούς - ύπήνεγκαν: Hab. 3, 13. 22 χδές -
τρίτης: vide ad p. 3, 17. 27 κακοί κακώς συναπώλοντο: cf. Aristoph. Plut. 65; 
Mat. 21, 41. 31 sqq. τον σύνοικον etc.: cf. Luc. 11, 24-26; Hist. 488,16-19. 
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χοιρώδεσι τοις Σκύθαις συμμίγνυται, φθέγγεται οσα οί βουλομένω ην. 
ήσαν δέ -ταύτα· ώς ή μεν βασιλεία μου ήδη γέγονε παλιμπόρευτος και 
ό 'Ρωμαϊκός οϊκαδε στρατός έπανέζευξε, φρουρά δέ τις περί τά κατά 
του Αίμου έγκαταλέλειπται φρούρια μόυη μέυ προς μόυους τους εκεί 

5 άττρόσμαχος, εί δέ και αυτοί συναρήξαιεν, ούκ άρκέσουσα. καταλέγει 
καί μισθόν εττί τούτοις αύτοίς (ò δέ ώς λίαυ τή γνώμη τώυ βαρβάρων 
συμβαίνων τε και άσπάσιος) διεκχυθήναι μέν άπραγμόνως των του 
Αίμου τεμπών, άναπετασθήναι δέ και ΓΓύλας τάς Σιδηράς, και τό Μα-
κρόν Τείχος άπαρεμποδίστως εκείνους παραδραμεΐν και διά στενής 

10 ταύτης και δυσεξόδου παρόδου εις πλατυσμόν προελθεϊν καί καταδρα-
μείν τάς χώρας τής βασιλείας μου, κάντευθεν τά δράγματα 'Ρωμαίων 
τίλλειν τοΙς ξίφεσι καί τάς κτήσεις αυτών ληίζεσθαι, μή κάρττωμα δί-
δοντας τοΤς ήγεμόσι τής όδού, μή κατατιθεμένους μίσθωμα- αύτόν δέ 
ώς άλάστορα δαίμονα αΐμασι και θρήνοις διακεχύσθαι χριστιανών καί 

15 θέλγειν εντεύθεν τό τής ψυχής ήδόμενον. 

Καί ό μέν Πέτρος τοιαύτα τοις Σκύθαις καί έττηγγείλατο και έφθέγ-
ξατο· οί δέ ώς ερμαιον τάς τοϋ | άποστάτου εισηγήσεις δεξάμενοι 
άγεληδόν καί κατά τάς έαρινάς μέλισσας ώρμήθησαν. έθνος δέ είσιν 
ούτοι ασεβές όμοΰ και πολυσεβές καί χειροτονούν θεόν τό πρώτως 

20 όφθέν πτωχικόν μέν και σισυροφόρον, μαχιμώτατον δέ καί βίον τήν 
ληστείαν ποιούμενον καί θανάτου παντός υπεροπτικόν σκευή δέ αυ-
τοις εν πολέμω γωρυτός επί τής ίξύος εγκάρσιος καί τόξον παλίντονον 
ένστάντος δέ τοϋ μάχεσθαι καιρού, ίππασμός όμοΰ καί βοή καί βολή' 
επιόντας ύποφεύγουσι καί άπιόντες φθάνουσι καί παρά τήν φυγήν 

25 αύτήν άπεστραμμένοις εις τούπίσω τοις τόξοις βάλλουσι · τ ω δ' αύτω 
ΐ π π ω φέρβονταί τε καί φέρονται. 

Είς χιλιάδας ούν άριθμηθέντες καί παραμείψαντες τον ΑΙμον ταΐς 
επί των αύτού κρασπέδων ήμετέραις προσβάλλουσι κωμοπόλεσιν 
ήγεμόνες δέ αύτοίς τής όδού και τής μάχης συλλήπτορες οί έκ τών 

30 Βλάχων άπιδόντες είς τόν πρότερον έμετον, οί μεταστραφέντες είς 
τόξον στρεβλόν, εις ους ώς είς πετρώδες καί άνικμον γήδιον ή βασιλεία 

1 χοιρώδεσι : alludit ad Mat. 8, 31 : oi δέ δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες" 
εΐ έκβάλλεις ήμδς, άττόστειλον ήμδς είς τήν αγέλη ν τών χοίρων. 10 είς πλατυσμόν : 
cf. Ps. 17, 20 (al.). 18 κατά - μέλισσας: cf. Horn. II. 2, 87-89. 18 sqq. 
ε3νος etc.: cf. Hist. 124, 7 sqq.; infra p. 57, 18-20. 25-26 τ ω - φέρονται: 
cf. Hist. 124, 10—14: ,,ό δ' αυτός ίππος καί τον Σκύ3ην όχεΐ, δια πολέμου φέρων του 
πολυάϊκος, καί τροφήν χορηγεί σχαζομένης τής φλεβός, ώς δέ φασι, καί όχευόμενος 
τήν άλογον άφροδίτην τοϋ βαρβάρου άποκενοΐ." 30 άπιδόντες - εμετό ν: 
cf. Prov. 26, 11; 2 Pe. 2, 22. 30-31 oí - στρεβλόν: Ps. 77,57. 31 είς 
πετρώδες . . . σπείρασα: prov., cf. Macar. 7, 6; infra p. 61, 4. 

20 σισυροφόρον Sa: σισυρόφον Y (recte ser. infra p. 171, 1) 
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μου τόν έλεον σπείρασα την τούτου άνη νΰτως πεποιήκει καταβολή υ, 
ή άπιστος αύτη και μοιχαλίς γενεά, ή ώς δάμαλις παροι(στ)ρήσασα, ή 
ύβρίστρια, εφ' ήν καί Θεός ό των εκδικήσεων Κύριος ου χρονιεϊ παρρη-
σιαζόμενος ώς μηκέτι των άνοσίων έργων αΰτής άνεχόμενος. λεηλα-

5 τοϋσιν oöv τά εν ποσί, παν είδος κακών έπάγουσι, σφάττοντες, ¿πάλ-
λοντες, πυρός τιθέμενοι παρανάλωμα· εν δε τ ω καί θαττον ακοής κατά 
τών ημετέρων παρεμβαλειν χωρών μηδένα γενναίο ν έκ τοϋ σχεδόν 
άντίπαλον έφευρίσκοντες εμπλατύνονται καί κατά τ ώ ν εν τοΤς πεδίοις 
συγκτήσεων, καί γίνονται καί τούτων τίνες ανάστατοι παρ' αύτών. 

10 Μαδούσα δη ταύτα ή βασιλεία μου αγαθόν ουδέν επί τοίς μέλλουσι 
προορωμένη καί ώς εις κίνδυνον έλαύνει τόν εσχατον τ ά παρά τών 
εθνών γινόμενα τουτωνί, τ ή ακοή τών απευκταίων επισυνάπτει τήν 
έξοδον, μηδ' άσπάσασθαι τά εξιτήρια ή δεξιάν γούν φθάσασα εμβαλεϊν, 
οίς έδει και τούτο | ποιήσαι τήν βασιλεία ν μου, εΐτ' ούυ έπηύχθαι παρ' 

15 ύμών αύτοψεί μετά βελτίονος της νίκης έπανελθείν, άλλά τά της απο-
δημίας, καθάπερ καί ύμεΐς ΐστε, ώς είχεν εύθύς σχεδιάσασα μηδέ τους 
έπί τής θεραπείας αυτής άναμείνασα· ή γάρ μέριμνα του έθνη άνομα εις 
τήν του Θεοϋ κλήρονομίαν και δι' αΰτοϋ τής βασιλείας μου είσελθεϊν 
οΐά τις δαλός έπίπρα τήν βασιλείαν μου· άμέλει καί συνήλγει τοις 

20 κακουμένοις κάν τ ω άπεΐναι καί τοις πάσχουσι κακώς υπό βαρβάρων 
συνεπαθαίνετο. καί ή μέν βασιλεία μου συντείνειν ήβούλετο τήν πο-
ρείαν καί, εΐ οΐόν τε ήν, τέτρασιν ήμέραις καταλήψεσθαι τούς βαρβά-
ρους ήπείγετο καί σύμβαλε!ν αύτοΐς έπί συμμάχω Θεώ έγλίχετο· oi 
δέ συνεπόμενοι ταύτη βραχείς τόν αριθμόν προσγενεϊς καί τό άλλως 

25 ΰπουργικόν έπέσχον τής συντόνου ορμής, μη έξεϊναι σφίσι τ ή βασι-
λεία μου συμπορεύεσθαι φήσαντες, οία τών σκευοφόρων ήμιόνων και 
τών ίππων, οΤς έποχοϋνται, τληπαθησάντων, καί αυτών δέ άποκναι-
όντων πρός παρασάγγας τοσαύτης οδού. 

Ούτως ούν σχολαίτερον μέν τής προθυμίας, συντονώτερον δέ τ ώ ν 
30 συνήθων ήμερησίων σταθμών μέχρι καί ές αύτήν τήν Άλλαγήν διο-

δεύσασα (κτησείδιον δέ έστιν αύτη κατά τήν Θράκην κείμενον, παραρ-
ρεϊ δέ αύτή ποταμός Ταυρόκανος όνομα) άγγελιαφόρω περιτυγχάνει, 
δς ούκ έκ περιόδων ούδέ κυκλούμενος τοις λόγοις, άλλά βραχυλογών 
έφθέγγετο φάλαγγα Κομάνων κατά Βαστέρνας αυλίζεσθαι. καί ή βασι-

35 λεία μου σημάνασα τ η σάλπιγγι μη περαιτέρω πορευθήναι τήν σκηνή ν 
αύτής τ ω έπιλοίπω μέν τής ημέρας έκείνης χρδται πρός παρασκευήν 

2 ή-γενεά: Luc. 9, 41 (ώ γενεά cbnoTos καί διεστραμμένη) et Mat. 12, 39 (16, 4) 
(γενεά πονηρά καί μοιχαλίζ). ή - ττσροιστρήσασα: Os. 4, 16. 2-3 ή ύβρίστρια: 
1er. 27 (50), 31. 3 Θεός- Κύριος: Ps. 93,1. où χρονιεϊ: cf. Is. 51,14. 12-13 τη -
Ιξοδον: cf. Hist. 616, 5-6. 17-18 ε3νη - είσελ&ϊν: cf. Ps. 78, 1. 
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τών παρευρεθέντων εύαριθμήτων στρατιωτών μεταδούσα ίππων ταχυ-
πόδων τοις μή εχουσι · τη δ* έπιούση, ήγε δέ τότε όγδόην ό παρών 
όκτώβριος μην, ούδ' εϊς βραχύ γούν ύπερθεμένη πρωϊαίτερον της 
κατά των εναντίων φερούσης άπτεται τά ίππάσιμα μόνον επαγόμενη· 

5 ούτε γάρ σκη νή βασίλειος, ούτε κλίνη χρυσόπαστος, ούτε σκίμπους 
βασιλι ¡κός, ούτε πέπλοι χρυσοϋφεΐς συνεπή y ο ντο· άλλ' εΰζωνότερον 
ώς είχεν έπήλαυνε τω τάχει την άπόδρασιν των πολεμίων φθάσαι 

θέλουσα. άλλ' ή ν, ώς εοικε, το βάρβαρον καΐ προσβαλεϊν όξύ και άπο-
δραναι ταχύτερον και άκοή μόνη τω δέει έκθνήσκον, ώς εδειξεν· ύπό 

10 yàp της άπτέρου φήμης ένωτισθέν, ώς εγγύς αύτών και κατά πόδας 
ή βασιλεία μου επεισι, προτροπάδην καί άκόσμως ώςένί ρυτήρι καίπνεύ-
ματι εφυγον τρέχοντες τον περί ψυχής καί άγαπητόν κρίνοντες, εΐ τάς 
ήμετέρας χείρας διαδράσουσι κακών άθιγεϊς. ή γούν βασιλεία μου τά 
κατ' αυτούς ούτως εχειν εκ τών άποσταλέντων όπτήρων καταμαθούσα || 

15 τή συλλογή τών στρατευμάτων ετι μάλλον προσανέχουσα ή ν. τοίνυν 
καί μέρος δασαμένη της στρατιάς καί τω πανσεβάστω σεβαστώ γαμβρώ 
τής βασιλείας μου κυρω Άνδρονίκω τω Καντακουζηνός παραδοϋσα 
καί προς φυλακήν τών κατ' Άγχίαλον χωρών τής βασιλείας μου τού-
τον εκπέμψασα τής είς Βερρόην άγούσης εϊχετο εΰ διαθησομένη καί 

20 τά εκεί. 

Άλλ' ούπω παρασάγγας διηνύκει τέσσαρας, καί ετερος άγγελος 
τή βασιλεία μου πρόσεισι χλωρός ύπό δέους καί τό άσθμα συχνάκις 
άνακαλούμενος κάπί του προσώπου φέρων τό τής άγγελίας κακόν* 
καί ελεγε καί αύτός άπλώς καί σαφώς Σκυθών εφοδον περίπου τούς 

25 χιλίους γεγονέναι κατά τον Λαρδέαν μή είδώς δ ελάλει- ούτοι γάρ καί 
ύπέρ τούς έξακισχιλίους ήσαν, ώς έσύστερον δέδεικται. αύθις ούν εκ-
κλίνασα ην εβάδιζε, την είς τούς πολεμίους έτράπετο, μηδέ καθαρώς 
τών άγγελλομένων κατακούσαι προσμείνασα, τό τού σταυρού δέ 
σημεϊον διατυπώσασα εαυτή και τοϊς παρούσιν επεσθαι διαγγείλασα· 

30 ερμαιον γάρ την τών βαρβάρων ήγείτο θρασύτητα καί πεποιθυΐα 
ήν τω Θεώ, ώς καί παρά πρώτην εμβολήν αύτούς ήττήσασα διαχρή-
σεται. εύθύς ούν είς μοίρας τό παρατυχόν στρατιωτικόν διελοϋσα καί 
τό μέν τω περιποθήτω έξαδέλφω τής βασιλείας μου τω πρωτοστράτορι 
κύρ Μανουήλ τω Καμύτζη, τό | δέ άλλοις συμπαρεΐναι κελεύσασα, καί 

10 άπτέρου φήμης: minime (fama) non propagata, sed velox, cf. Aesch. Ag. 276 
cum comment. Fraenkel II, p. 152-3; infra p. 32,7: ώκύτττερος; 102, 26-7; Hist. 
228, 5-6; 469,16: άτττέρω τάχει. 

11 évi ρυτήρι: cf. όλω ρυτήρι ρ. 5, 24; Hist. 256, 5 (al.); άνέτω ρυτηρι 
Hist. 616, 12; άνέτω παντί βυτήρι Hist. 19, 5. 12 τρέχοντες - ψυχής: prov., cf. 
Her. 9, 37, 2; infra p. 130, 35; 181, 31; Hist. 32, 14 (al).; Karathanasis 108. 

21 τέτταρας "V?0 per litt, ττ sscr. 25 Λαρδαίαν a. vel p. correcturam? V: Λαρ-
δέαν Hist. p. 518, 2 Sa 
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διελθούσα ύττέρ tous πεντήκοντα σταδίους καταλαμβάνει περί τι χωρίον 
το βάρβαρο ν αύλισθέν και την λεία ν κύκλω παραθέμενον· ή ν ούν το 
μέν πλήθος των άπαγομένων ανθρώπων ύπέρ χιλιάδας τάς ιβ', τό δέ 
των ζφων ύπέρ άστρων τήν πολυπλήθειαν, ώς μέχρι και των εξ στα-

5 δίων τήν σειροειδή τούτων απαγωγή ν έκτείνεσθαι, ήνίκα διακεκινήκει 
τό βάρβαρον τραπόμενον εις φυγήν. ώς δέ έθεασάμεθά τε καΐ έθεάθημεν, 
παραδόντες οί Σκύθαι τήν αιχμαλωσία ν τοις κατ' επειγωλήν άπάξου-
σιν αΟτήν, εν τοις έμπροσθεν οί λοιποί τοις ήμετέροις συμπλέκεσθαι 
ήρξαντο υποφεύγοντες άμα και επιτιθέμενοι, ώσπερ δή τρόπος αύτοΤς 

10 εν τ ω μάχεσθαι. ήνυον δέ ουδέν τό γαρ ήμέτερον παντοίοις οπλομα-
χίας εϊδεσι κατ' αύτών έπιόν καί εκ τόξων αυτούς άνήρουν καί διέπει-
ρον δόρασι καί γυμνοΐς τοΤς ξίφεσιν ώς δράγματα κατέβαλλον έπί γης" 
καί τέλος άπογνόντες τήν σωτηρίαν ανά κράτος έφευγον μή μόνον της 
απαγωγής των σκύλων ούδένα λόγον θέμενοι, άλλα καί τά οικεία 

15 προσαποβαλλόμενοι- ή ν γαρ ίδεΐν ίππον μέν ενταύθα άνετον Σκυθικόν, 
έκεϊθι πΐλον παρερριμμένον, ώδε που αναβολέα, άναξυρίδα σύνεγγυς· 
υπό γάρ δέους εις τό ταύτα δρδν σννηλάθησαν παρετάθη δέ αύτών 
ή έπιδίωξις καί άναίρεσις καί ύπέρ σταδίους έξήκοντα. 

Καί τάχ' αν τελέως άναίμακτον τρόπαιον ή βασιλεία μου εστησε 
20 μηδένα των αύτής άποβαλομένη καί ούδέ πυρφόρος διέσωστό τις των 

πολεμίων, εί μή τό μέν ήμέτερον άναθαρρήσαν κατά σύνδυο καί σύντρεις 
καί όλιγίστους οπίσω των Σκυθών κατέθεον σποράδες τούς βαρβάρους 
διώκοντες, καί ταύτα τής βασιλείας μου πολλάκις άνακαλεσαμένης 
αύτούς καί κατά συνασπισμό ν τε καί συνδρομή ν ύποθεμένης ποιεϊσθαι 

25 τάς σνμπλοκάς, τοις δέ ήττημένοις Σκύθαις έτέρα τις μοίρα κατά τύχη ν 
έπεβοήθησε ξύμφυλος εις χιλίους καί έτι πρός ποσουμένη και επιθεμένη 
άπροόπτως τοις εκ των ήμετέρων άσυντάκτως επιδιώκουσιν· έκ γάρ 
δή τής τού|των άπροσδοκήτου βοής τε καί επελεύσεως ó τής βασιλείας 
μου στρατός διαταραχθείς πτοίας επέπληστο καί τά νώτα μετέβαλεν 

30 οί δέ επέκειντο ήδη λαμπρώς καταθέοντες και γυμνώσαντες τά ξίφη 
καί τοις ιπποις έγκελευσάμενοι κατέφερον οίς αν προσεπέλαζον· καν 
εις χείριστόν τι τά τότε μετήμειπτο καί αντίποινα αν έπεπόνθειμεν ών 
έδράσαμεν, εί μή μέγα τι καί άθρόον ή βασιλεία μου έκβοήσαι τοΤς 
συνεπομένοις βραχέσιν ύπέθετο και τή κατ' αύτών όρμή καί τ ω δούπω 

35 των ασπίδων τό βάρβαρον κατεβρόντησε καί αγαθόν καί τούτοις τέ-
λος έπέθηκεν έκ γάρ τών βασιλικών σημείων, όπόσα εις δρακόντειον 
θέαν είκόνισται, παρεϊναι διεγνωκότες τήν βασιλείαν μου καί τήν κατ' 
αύτών ούχ ύποστάντες έπέλευσιν μεταστραφθέντες άκόσμως έδραπέ-
τευον, διασπαρέντες άλλος άλλοθι καί θήραμα τοϊς εκ τών ήμετέρων 

20 ούδέ - διέσωστο: prov., cf. Her. 8, 6, 2. 

10 όπλομαχίας Sa: όπλομαχίοις V 20 άποβαλλομένη ? V Sa 
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εϋίτπτοις έκκείμενοι προχειρότατον. τότε τοίνυν και εΤς έκάκου πολλούς 
και δύο τοις ύττέρ αριθμόν τον δέκατον έπετίθεντο· καί εί μή νύξ επελ-
θούσα τιυας διεσώσατο, ούδ' ό την του κακοΟ άγ(γ)ελίαν άποκομίσων 
ύπολέλειπτο αν. 

5 Τάς δ' επί τούτοις θεοκλυτήσεις ύπέρ της βασιλείας μου των άπαγο-
μένων μεν εις δουλείαν εκ των ημετέρων συ/κτήσεων, άπολαβόντων δ' 
αύθις ήμαρ ελεύθερον, πώς εν βραχεί τις και διηγήσαιτο; έθεάσατό τις 
τω τότε καί δάκρυον ύπεκκρουόμενον γέλωτι καί γέλωτα δακρύοις 
ύπεξιστάμενον και πάθει μεθιστάμευον πάθος· οϊδε γαρ ού μόνον λύπη 

10 δάκρυ γεννδν, άλλα καί χαρά παράλογος την όδόν όχετηγείν τοις δακρυρ-
ροήμασιν. ηϋλόγησε δέ τόν Θεόν καί παρθένος φυγοϋσα Σκύθην διακορή-
σοντα καί γυνή την κοίτη ν ουχί ρυπάνασα και παις καί πρεσβύτης 
και έφηβος δουλείας άνειμένοι βαρβαρικής· ει δέ παρά τω Δαυίδ καί 
κτήνη προς ύμνωδίαν παραλαμβάνονται, ούδ' αύτά κοινής υμνολογίας 

15 άπεϊναι είπε τις αν, βουθοίναν έξαλύξαντα βάρβαρον και κρεωβόρον ούχ 
αίμάξαντα μάχαιραν. ταύτα ό των θαυμασίων Θεός, ό | τήν αίχμα-
λωσίαν του λαού αύτού επιστρέφων ού μετά λύτρων ουδέ μετά 
δώρων, αλλ' έν βραχίονι ύψηλω- δεξιά γάρ Κυρίου καί νυν έποίησε 
δύναμιν, δς τω οίκείω δίδωσι δόξαν ονόματι καί τήν ράβδον των 

20 άμαρτωλών επί τόν κλήρον των δικαίων ού τέλεον άφίησιν εις μα-
στίγωσιν. 

Τούτων ούν τής χαράς κοινωνούς ύμδς ποιούσα ή βασιλεία μου 
τω παρόντι επιτροχάδην έπιδεδήλωκε τά συμβάντα γράμματι, ϊν' 
εχοιτε μεν είδέναι οσαπερ και γεγόνασι, λιτάζησθε δέ συντονωτέρως τό 

25 θείον καί υπέρ μειζόνων των κατορθώσεων δύνανται γάρ εύχαΐ δικαίων 
καί χειρών άγίων έκτάσεις τρέπεσθαι μυριάδας, ώς αν άσεβων μέν 
σπέρμα μή παύσαιτο έκτριβόμενον, ζήσωσι δέ βίοτον άστασίαστον οί 
Θεω διά πίστεως πλησιάζοντες· έπεί καί τό νύν τελεσθέν ύμεϊς μέν 
θεόθεν ήτήσασθε, αϊ δέ χείρες τής βασιλείας μου έξειργάσαντο. 

1-2 sis - ίττετί3εντο: alludit ad Deut. 32,30, ubi autem pro „multi": „mille" 
et pro „decern": „decern milia" legitur; attamen librarium i' pro ,1 posuisse non credo. 
9-10 οϊδε - δακρυρροήμασιν: cf. Hist. 383,12—15: ώ δάκρυον ένίοτε δέ καί 
υπό χαρδί συλλειβόμενον. 13-14 et - παραλαμβάνονται : cf. Ps. 148, 10 et 
Dan. (Th.) 3, 81. 16-17 τήν - έττιστρέφων: Is. 45,13. 18 âv-ύψηλφ: 
Exod. 6, 6 (al.). 18-19 δεξιά - δύναμιν: Ps. 117, 15 (16). 19 ôç - ονόματι: 
Ps. 113, 9; Dan. 3, 43. 19-20 τήν - άφίησιν: Ps. 124, 3. 25 δύνανται -
δικαίων: Jac. 5, 16; Prov. 15, 8 et 29. 26 χειρών - μυριάδα;: alludit ad Exod. 
17, 11 sqq.; cf. Hist. 22, 8-9. 26-27 ώ$ - έκτριβόμενον: cf. Ps. 36, 28; Sir. 47, 
7 (al.). 27-28 ζήσωσι - πλησιάζοντες : quoad sensum cf. 1 Ti. 2, 2 et Hb. 11, 6. 

9 οίδα V Sa λύπην Sa 11 διακορήσοντα Sa: -αντα V 20 των 
κλήρων Vac 22 ήμα$ V 
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Γ 

Τοϋ αύτοϋ ' 'Επ ιτάφιος εϊç του σεβαστού κυρ Θεόδωρον 
τόν Τροχόν , βασιλικόν όντα γραμματ ικόν καί συν αύτω 
ττροεστώτσ τ ο ϋ siri τ ω ν κοινών χ ρ η μ ά τ ω ν κοιτώνος. 

ΤΗν άρα καί τούτο, φίλτατε ανδρών Θεόδωρε, δίνου του κα3' ή μας 
5 λυγρόν περιέλιγμα καί της άστάτου καί ρυώδους άυ-δρωπίυης φύσεως 

οίκτρόν περιφόρημα, τό σε μεν, ϊσως τον του ζην άξιώτερον, τάς έττί γης 
λιπεΐν τροχιάς, μη εις γήρας έλάσαντα τροχαλόν, μηδ' ώμογηρίας 
άψάμενον, αλλ' έτι την άν3ην εύ3αλή της φύσεως έχοντα και τόνλειμώνα 
της ήβης δρεπόμενον, τόν δέ φίλον έμέ τόν έπιτάφιον αδειν σοι καί ώς οι 

10 πάλαι πλόκαμον κα3αγίζειν σοι ρημάτων έξοδίων επιπλοκάς καί τάς 
επί τοις τελευτώσι σπένδειν χοάς. έγωγε δέ καί τω περιττω τής επί 
σοι λύπης || καταπο3είς καί συυθαυών σοι καί αυτός άτεχνώς, έτέρως 
καινοτέρως ιδού άνεζώωμαι· δημοσιεύω γαρ ρητορείαν πάλαι άπιούσαν 
τό έπ' έμοί καί οίον ύπελ3οϋσαν τάφον, τήν χρόνιον σιωπήν, ώστε καί 

15 ή σή επί τύμβου κά3οδος κατά τινα προφήτην τοϋ έμού λόγου άνοδον 
εις φώς έκαινούργησεν ή καί ώς σίτος αυτός τάς τής γής λαγόνας 
ύπεισιών λογικόν άναδίδως μοι λήιον, ουκ οίδα εΐ εΰσταχυ καί πολύχουν 
και εις καρπόν κυμαϊνον έκατοστεύοντα, τέως δ' ούν όποιαδήτινα 
παρέχον γεώργια. ή ταύτα μεν χαριεστέρας ή κομψοτέρας είσί διηγή-

20 σεως, εγώ δέ κατά των οργάνων τά έμπνευστά τω επί σοί πά3ει στενο-
χωρούμενος καί άκων ταυτηνί τήν μολπήν άναβάλλομαι και ώς βότρυν 
άποθλίβων τό περικάρδιον κρατήρα ίστημι τουτονί πενδικόν καί ξυγ-
καλώ έπί συμπόσιον πένθους όπόσον ήμΐν έταιρικόν τε καί φίλιον είτ' 
ούν ώς έκ δονάκων τήν του λέγειν πήγνυμι σύριγγα, οΰς άνέφυσε 

25 Κωκυτός καί Άχέροντος αϊ διέξοδοι, ò δέ σός συνέλεξε θάνατος καί είς 
άρμογήν πυκτίδος καί σύνθεσιν εμοί παρέσχετο τω φιλούντί σε. καί νύν 
ιδού ö αϊ χείρες μου τοιούτον συνέπηξαν όργανον και ö μοι ήρμοσαν οι 

7 τροχ ιά ; . . . τροχαλόν: hae voees nomen defunct i respiciunt. ώμογηρίας: 
Eus ta th . p. 1330. 1784: δοκεϊ γ ά ρ ώμογέρων έκεΐνος ηλικίας όνομα είναι γεροντικής, 
εΰ έχούσης καί ύγιώς, ού μην πεττονθυίας γήρας Ικ τίνος νοσερδς ώμότητος. 

7 τροχιάς . . . τροχαλόν : ad Prov. 4, 26 = Hb. 12, 13 et Hes. Op. 518 alludit 
orator, ώμογηρίας: Horn. II. 23, 791; cf. Od. 15, 357. 9 - 1 0 ώς oí ττάλαι: u t i e.g. 
Myrmidones et Achilleus Patroclo, cf. Horn. II. 23, 135—6. 151; Orestes et Electra 
Agamemnoni, cf. Aesch. Choeph. 6 -7 . 14-15; Soph. El. 52-4. 448-452; Eur . El. 
90-2; Or. 96. 14-16 ώστε - έκαινούργησεν: locum (S. Script. ?), ad quem alludit, 
non inveni. 16-17 ώς - λήιον: alludit ad Joh. 12, 24. 17-18 εΰσταχυ - έκα-
τοστεύοντα: cf. Mat. 13, 23. 27 - p . 14 ,1 a i - δάκτυλοι: cf. Ps. 151, 2. 

26 -πνκτίδος pro ττηκτίδος scribit noster, cf. p. 18, 20; 100, 22; 191, 23 
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δάκτυλοι ουκ εύηχου βάρβιτον τού της άθυμίας πληρώ πνεύματος και 
άδω μέλος επίκλαυτον καί γοερόυ, άλλ' ουδέ μελιχρόν, καΐ ζητώ σε τόν 
έταΐρον εις την του άδου έρημίαν ημών όφθέντα άπόνομον σύ δέ ούτε 
τό άνακλητικόν εύηχη ovpiyyi, κατεσφράγισται yàp ό άδης καί ούκ 

5 εστίν ó έπαναστρέφων, ούτε τω ύστεροφώνω γοϋν άμείβη με της ήχους 
(τούτο δη δ καί θεός ό νόμιος ευρισκεν εις άναψυχήν έρωτος ουκ εχωντό 
πρώτον κάλλος συσχεΐν, ούδ' άποπλήσαι τήν εφεσιν, έφ' δσον ώριγνατο 
καί ώρμαινεν), εΐ μή τις άντιδεξίωσιν όνομάσειε φιλική ν, πλην οίκτράν 
καί ψυχράν, τήν έν τω θρηνειν με οίον εκκύπτουσάν σου του τάφου ήχώ 

ίο παρακολουθούσαν τοις λεγομένοις καί ποιουμένην ισχνήν άντίδοσιν, 
δ καί ai σκοπιαί προς τά τών ποιμένων αθλήματα πάσχουσιν, επανιούσης 
της φωνής καί προς έαυτήν άντιστρεφούσης κατά τό άντίτυπον. 

Άλλ' ώ που ποτε άπήρας εξ ήμών τό γλυκύ καί πράγμα καί όνομα; 
où yàp εισέτι στέγειν εχω τό πένθος οίον ένδόμυχον. τίς ό παρά προσδο-

15 κίαν επιών σοι θάνατος ; ουδέ Λοκρόν ρόδον ώκύμορον ούτως εγνωμεν, 
ούδε κομήτης ήιξεν ούτωθάττον και ταχέως άπέσβηκεν. εαρ ετι ένειστή-
κει καί τά άνθη έν όσμη καί χρυσίζουσα καί ή θρίξ μηδ' ύπαργυρίζουσα 
προς θερισμόν, καί τίς ό παρακαίριος και τομώτατος τομεύς ; ίνα τι καί 
τοιούτον εΐποιμι· ούπω της σελήνης ό κύκλος όλοφαής, καί ώς περί τόν 

20 κώνον έμπεσοΰσα τό φως άπέθετο. έρα, εΐπη άν τις, άνθρωπείου κάλλους 
Άϊδωνεύς καί διά τούτο σε προ ώρας άφήρπασεν, ίνα τόν εκείνου ζόφον 
διαλύης τω ήλιοειδεί της μορφής καί μή εΐη δλος ήερόεις και σκότος ώς 
έπίπαν άφώτιστον ή καί άλλως άμειδής ών καί ύποσκυζόμενος άεί 
τάς της σης γλώττης ύπό γήν μετήνεγκεν ϊυγγας, ίνα τω υπερορίω 

25 γλυκάσματι τό οΐκεΐον άγ·λευκές άποκλύζηται. πλήν ούτε τό άρχέγονον 
ερεβος τω σω φωτί διεσκέδασεν ή βραχύ τι γούν περιηύγασεν, ούτε τό 
τού βλέμματος μετέβαλε βλοσυρόν· άλλ' ό μέν καί πάλιν ζοφώδης 

13 τό - όνομα : his vocibus Nicetas summam admirationem summumque amorem 
exprimit, cf. infra p. 88, 30; 102, 1; 168, 20-1; 215, 15-6; Hist. 188, 21: φρικώδες . . . 
πράγμα καί όνομα; Hist. 367, 5: αίσχιστον . . . ιτρογμα καί όνομα. 

4-5 κατεσφράγισται - έτταναστρέφων: cf. Sap. 2,5. 6-8 τούτο - ώρμαινεν: 
alludit ad Mythos Panos (Seòs νόμιος, cf. Horn. Hymn. 19, 5; Paus. 8, 38, 11) et 
Echus, cf. Mosch. Id. 6; Long. 3, 23; Stob. Anth. 4, 20 (63), 29; Dio Chrys. 
Or. 6, 20; infra p. 148, 10; 212, 20 necnon Panos et Syringis, cf. Long. 2, 34 et 37; 
Schol. in Theocr. Syring. 15 Λοκρόν ρόδον ώκύμορον: cf. Lycophr. Alexandra 
1429 cum Schol. Io. Tzetzis II, p. 388 Scheer; infra p. 47, 4. 16-17 lap - οσμή: 
cf. Cant. 2, 1 1 - 1 3 ; vide etiam Hist. 538 , 1 - 2 . 22 ήερόεις: vox hom., II. 8 , 1 3 ; 
Od. 11, 57. 25 τό άρχέγονον έρεβος: cf. Hes. Theog. 123; alias Satanas άρχέ-
γονος appellatur sive -πρωτόγονος, cf. p. 60, 23; 104, 13; 157, 11. 

4 σύριγγα V 19 ώς ττερί : fort, ώσττερ eis 
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εστίν ώς πρώην καί ¿διάχυτος, συ δέ όσα καί μέλιτος άπορρώξ ή γλυκεία 
πηγή τις 'Αρέθουσα ρέεις δι' αλυκών των κάτω κευθμώνων πότιμός τε 
καί άνεττίμικτος. ει δ' Όρφεύς, ώς φασιν, εθελξε τον άκήλητον και διαφήκεν 
ανθρώπου ψυχή ν ες φως παλίνστροφον, όπως ουχί καί σύ καθυπηγάγου 

5 τουτονί τον άμάλθακτον ούκ έλάττω φέρων θελκτήρια; αλλ' οΐμαι κατά 
τούτο ουκ ένεόχμωσας τήν έπάνοδον ουδέ προς ήλιον έπανέκαμψας, 
δτι μηδ' Όρφεύς τοιούτον τι έκαινοτόμησε πρότερον, καν ό μϋθος 
αύτονόμως όπόσα βούλεται φθέγγηται· θηρία μέν γάρ καί φυτά κηλεΐν 
εκείνος ήπίστατο, καί σύ δ' ωσαύτως θυμού μέν ώς βρυχητίαν έκοίμισας 

10 λέοντα καί τό έπιθυμητικόν ώς απορούμε νη ν άρκτο ν έπράϋνας και δσα 
σύστοιχα τούτοις πάθη καί δυστιθάσευτα· "Αιδην άγέλαστον καί 
ανέραστο ν τοϋ καλοϋ οΰτ' Όρφεύς τοις κρούμασιν άντεκρούσατο, ουθ* 
ό χρηστοήθης σύ διακέχυκας. ώ καί τό κάλλος Άδώνιδος ευφυέστερε 
καί τό θανεϊν εκείνου πλουτήσας όδυνηρότερον ό μέν εκείτο κνίζων είς 

15 έρωτα θεόν φιλοπόλεμον, σύ δέ τοις πασι χρήμά τι έπέραστον καί 
άσπάσιον είτα πώς ούκ άνεμώνην ή γη ώς έπ' έκείνω καί έπί σοι άνέδωκε 
δικαιότερον, ή κόραι άπαλαί καί βαθύζωνοι ήδύπνοα κηπεύουσιν άνθεα 
καί φυτείαν αύτά κικλήσκουσι σήν, ώς αί Φοίνισσαι πρώην Άδώνιδος, έκ 
μέν του αΰτίκα γήθεν προκύπτοντα, έκ δέ τοϋ ταχέος καί μαραινόμενα, 

20 ές τεκμήριον δήπουθεν έναργέστατον τοϋ άνθήσαί τινα ΰπέρ λόγον καί 
άπανθήσαι παραλογώτερον. ή ή γ η μέν άμα ήρι άναδώσει ετερόν τι 
φυτόν καλλιφύτευτον καί της ανεμώνης εις κάλλος κομψότερου, αί δέ 
Μούσαι αϋται κόραι τον Ελικώνα περιχορεύουσαι ού κήπους φυτοκο-
μήσουσιν, έξ ών ού δρέψεταί τις όλως τό χρήσιμον, πέυθει δέ χρονιω-

25 τέρω τό έπί σοι πάθος άθανατίσουσιν. 

Εί δ' ούτω κοινή λελόγισαι συμφορά καί τάς απάντων καταλέλυκας 
καρδίας θανών, τί ούκ αν αύτός έπεπόνθειν χείριστον, ώ ούχ ΰπόγυιος 
ό της φιλίας θεσμός, άλλ' δν μακρός έκράτυνε χρόνος καί συνέσφιγξεν 

1 μέλιτος άπορρώξ: cf. Horn. Od. 9, 359. 2 'Αρέθουσα: Mythos Arethusae 
(cf. Strab. 6, 2, 4; Paus. 5, 7, 2) Nicetae etiam in Historia scribenda lineas satis 
pulchras (p. 806, 17-21; 807, 10-12) inspirabat. 3 sqq . εί 5" Όρφβύς etc.: cf. 
Mosch. Epitaph. Bion. 122-125; vide etiam Eur. Ale. 357 sqq.; Paus. 9, 30, 4; 
Apollod. Bibl. 1, 3, 2, 1-2 ; Hermesian. fr. 2, 2, apud Athen, p. 597 b; infra p. 49, 29. 
8—9 3ηρία - ήττίστατο: cf. e.g. Eur. Bacch. 562 sqq. 10 ώς άττορουμένην άρκτον: 
cf. Hist. 367, 14-15; 2 Regn. 17, 8: άρτος ήτεκνωμένη. 13 sqq . Άδώνιδος etc.: 
cf. Schol. in 11.5,385. 16 άνεμώνην - άνέδωκε: cf. Bion 1 (Epitaph. Adon.), 66. 
17 βα·9ύζωνοι: vox hom.. II. 9,594; Od. 3,154. 17 sqq . κηπεύουσιν etc.: ad 
hortulos Adonidis alludit noster, cf. Theophr. Hist. Plant. 6, 7, 3; De Causis Plant. 
1, 12, 2; Theoer. Id. 15, 113; Suda a 517; infra p. 53, 1 sqq. 18 ώς αϊ Φοίνισσαι: 
non tantum Phoenissae, sed etiam mulieres Athenienses, cf. Aristoph. Lysistr. 389 
sqq.; Plat. Phaedr. 276 b; Plut. Nie. 13, 11 ; Alcib. 18, 5 et Alexandrinenses, cf. Theocr. 
Id. 15 ; cultum tamen Adonidis e Phoenica originem traxisse inter alios Lucianus docet, 
cf. De Syria Dea 6—9. 22-23 αϊ - περιχορεύουσαι : cf. Hes. Theog. 1 sqq. ; infra 
p. 36, 4-5. 
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ερως ό των παιδεύσεων καί ή κατά την αυτήν χρονική ν περίοδο ν 
ες διδασκάλου συνέδησε φοίτησις καί ή της εγκυκλίου προπαιδείας οίον 
συνεξύφανεν έφεσις καί υπέρ σχοινίον συνδιεπλέξατο εντριτον δτε καί 
σύ μέν προς τάς των μαθημάτων καταλήψεις ή αναλήψεις ώς προς 

5 άκόνην ήσθα ξυρός ή ώς τροχός επί τό πρανές καί ώς πυρ εφ' είληθερή 
φορυτόν, ό δέ λοιπός ημείς όμιλος της άματροχιδς άπολειπόμενοι παρά 
Λύδιον άρμα έθέομεν. καί ήν άντικρυς κωφόν τό άκροατήριον καί ό 
σύλλογος άγλωττος, ή νίκα μή παρής αυτός, ό της σπουδής τά πρώτα 
καί κράτιστος τ ή φυδ. έπεί δέ και αυλή σε είχε βασίλειος και είσωκίσατο 

10 τά άνάκτορα, ούκ εστίν δν ούχ ύπερέπτης διά τό εΰτροπον καί εύσύνετον, 
ή τ ω της γλώττης ούκ έδουλαγώγεις γλυκερω ρεύματι, ή τ ω τοϋ 
ήθους ύποσέμνω καί χαρίεντι ούκ ήγκίστρευσας, μήτε χαλαρόν αύχών 
τό φρονεΐν ώς ύποβεβηκέναι τοϋ δέοντος, μήτε μήν προς τους ύψαυχενι-
κούς καί άγερώχους τυπούμενος καί ώσπερ νεϋρον σκληρόν τον τράχηλον 

15 άνατείνοντας καί προσκόπτειν βουλομένους καί κακώς τιθέναι μάλλον 
τά βάθρα τοϋ σώματος ή βραχύ τι γοϋν τον αλαζόνα παραχαράξαι 
καί συστειλαι τον της φυσιώσεως ϋδερον, τοϋ δέ μέσου της αρετής 
έχόμενος καί γινόμενος, αλλ" ούδ' ώς πίθων ήσθα κολακικός, ούδ' 
ώς άλώπηξ δολερός, ούδ' άρπαξ ώς λυκιδής, ούδ' έχθραντικός ώς ό 

20 όφις, ούδέ βαρύμηνις ώς ή κάμηλος καί, δ φησιν ό Δαυίδ, φυλάσσων 
διακενής ματαιότητας, ουτε μήν ύπεδύου τον κόθορνον ή τό διφυές 
ύπεχλαινίζου της γνώμης καί δίχρωμον καί τό της παρδάλεως στικτόν 
περιέκεισο. άλλ' ούδέ γλώτταν έθαλαμηπόλεις φαύλην καί πορνικήν, 
ήτις ώς διά μεσοπυργίου τοϋ ερκους των οδόντων χαλωμένη θύραζε 

25 είωθεν εκφέρειν καί τοϊς έχθίστοις ενίοτε ώς αύτόμολος όπόσα κέκευθεν ό 
νοϋς ενδοθεν ταύτα γάρ πάντα τοις σμικρογνώμοσι καί άνελευθέροις 
τό ήθος άπέρριψας, οίς όφις μεμίμηται, δς σκότος ών τό φως ύποκρίνεται 

3 ΰπέρ - Εντριτον: Eccl. 4, 12. 4-5 προς άκόνην . . . ξυρός: cf. Hist. 498, 
10—11 (al.) ; Aristaen. Ep. 1, 14; Diogenian. 6, 91; Suda ξ 160; videetiam Karathanasis 
201. 5 ώς - πρανές: cf. Plut. Prov. 35: σφαίρα κατά πρανούς; Eustath. ρ. 249 
ad II. 2, 414. Nicetas τροχός pro σφαίρα ponens ad nomen amici alludit; sed et 
alias „proverbium" non ad litteram afïert, vide infra p. 113, 18; 151, 28; 162, 10. 
6 της άματροχιας άπολειπόμενοι: idem quod παρά Λύδιον άρμα έθέομεν (Dioge-
nian. 6, 28; cf. p. 87 ,2 ; 158, 27) propter nomen amici variatum. 7 κωφόν τό 
άκροατήριον: vide infra a d p . 152, 4-6. 19-20 ώς - κάμηλος: vide ad p. 122,17 sqq. 
20-21 φυλάσσων - ματαιότητας: Ps. 30, 7. 21 ούτε -KÓSopvov: cf. prov. εύμεταβο-
λώτερος KoSópvou, Xen. Hell. 2, 3, 31 (de Theramene) ; Zenob. 3,93. 22 τό - στι-
κτόν: cf. Eustath. p. 787 ad. 11.10,29; infra p. 89, 23; 122,17-9; Hist. 179,1. 
24 ερκους των οδόντων: Horn. II. 4, 350 (al). 27-ρ . 17,2 οίς - παραβιάζεται : 
alludit ad 2 Co. 11, 14 et Gen. 3, 14. 

1 ό των συνεσφιγξεν ερως V, sed ό των post ερως legendum esse per litt, γ sscr. 
indicatur 2 παιδείας V*c (ad εγκυκλίου προπαιδείας cf. infra p. 76, 18) 12 αύ-
χεΐν V 20 φα(σιν) V 
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και επί τ ώ στηθεί και τη κοιλία κατακριθείς σύρεσθαι τό όρθιον και ύπέρ 
κατάραν παραβιάζεται. 

ΟΟκοΟν και μή εχων πάνυ λαμπρά τε καί περιώνυμα των αρχηγών 
τοϋ γένους τά παραδείγματα, τούτους αυτός έσέμνωσας και κατά 

5 άνάρρουν καί άναστοίβασιν ύδατος ή κατά καμπήν ηλίου καί έπανάλυσιν 
εύκληρίας αύτοϊς άντεπαφήκας εξάλματα· ώστε καί κατά την 
τοϋ Ισραήλ κλίμακα άνέβαινον άπό σοϋ οι τοϋ αύτοΰ σοι μέτοχοι 
γένους ευγενείας άναβαθμόν και κατ' έπάνοδον αύθις άνέλυον ώς επί 
βατήρά σε, τόν εσχατον τη τάξει καί ϋπατον τη λαμπρότητι, δ καί 

10 μείζον εις εΰκλειαν κρίνεται τοϋ δήπουθεν εκ τών άνω έχει ν τά ύπεξαίροντα 
καί προς εκείνων κλεΐζεσθαι κατά κάθετον, || ώσπερ καί τούς αρχέτυπα 
τών καλλίστων όντας εΐκάσματα πλειόνως θειάζουσιν άνθρωποι ή τους 
ετέρων προηγησαμένων εκματτομένους μιμήματα· οϋς καί αρχηγούς 
τών αρίστων εΐπη τις αν διά τό αύτόθεν επί τά βελτίω καί φύσει όρμητι-

15 κόν. τ ω τοι καί βασιλεύουσι καθίστασο γνώριμος καί τω εκείνων ήγγιζες 
θρόνω νοήμων ών υπηρέτης, ούδ' έσκαρδάμυττες τάς όψεις προς τό 
βασίλειον φώς άντωπών οπόθεν σοι καί τό παρά τών βασιλευομένων 
αίδέσιμον καί τό κατά τόν βίον εύπάρυφον καί εύήτριον καί ή περί τά 
εμπροσδεν άπερισκελής πρόοδος, ότι μηδέ κατά τους διάττοντας φανείς 

20 τι μικρόν άπεκρύψω ή τή άντιπνοία της τύχης εις τά πρώτα ταύτης 
άντιπαρενήνεξαι φιλυπόστροφος, αλλ' ώσπερ όδώ προϊών επί τό 
άκρότατον ηύθυώρεις κατάντημα ούκ ίλλιγγιών τ ω ύψει της δόξης, ού 
περιτρεπόμενος ές τό κύμβαχον. 

Τοσούτον δέ βυηφενούς ηύμοίρησας φύσεως, ώς και περί τών λογικών 
25 μαθήσεων, όπόσαι σοι πάρεργον ή καί όλως άνήκουστοι, ούκ άπαδόντως 

τι φθέγγεσθαι, άλλα θυμοσοφεΐν αυτοφύτως καί τούς αύτών λόγους 
άναδιφαν καί δοκεϊν τοις δλω λιχανω γεγευμένοις ώς άκρως κάκείνων 
μετείληχας. και ή ν τι χάριεν αληθώς τό σε μεν διά τό της γλώττης 
φορόν και εύτράπελον και τό τοϋ νοός γόνιμον και μή γευσάμενον δοκεϊν 

30 προσκορή, τούς δέ πολλάκις περί τήν έστίασιν καθιζήσαντας δόξα ν 
άπενέγκασθαι νήστιδος, ώς εγωγε, ώ παρόντες, τόν άνδρα τούτον 
κάπί πολλοίς άλλοις πολλάκις άγάμενος και κατά τούτο ην άεί τεθηπώς 
καί ηύξάμην, οίδ' δτε ζηλώσας, μή ύστερος έλάσαι πολύ της μιμήσεως· 
ούδέ γάρ ούτως ιυγγες και σειρήνες και τά περίκλυτα θέλγητρα με-

35 τατιθέναι εϊχον (τά) βουλητέα, (ώς) τούς έντυγχάνοντας ήχμαλώτευεν 
ή πρός τό έκείνω θυμαρές μετερρύθμιζε. και άλλοι μεν τάς τούφθέγματος 

3—15 ούκοΟν - όρμητικόν: cf. infra p. 87,17 sqq. 6 - 7 κατά-κλίμακα: cf. Gen. 28, 
12; Mich. Chon. I. 212, 27—213, 2. 27 όλω λιχανω γεγευμένοις : inversio proverbii 
cncpcp λιχανω (δακτύλω) γεγ., Zenob. 1,61; infra p. 197, 3 - 4 ; Hist. 148,13 (al.). 
36 θυμαρέΐ(= θυμήρεξ) cuma apud Horn. II. 9, 336; Od. 23, 232. 

11 εκείνον V 18 τό pr. V' 35 τά et ώ; addidi 
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χορδάς τ ώ έπιτόνω των κρουμάτων μικρού διερρήγνυου τον ôpSiov 
νόμον αναβαλλόμενοι, ό δέ μηδ' ακριβώς τό βάρβιτον του λέγειν περιδρα-
μών ή χορδοστροφήσας καί τους σκόλλοπας δια·9έμενος εκ των ώτων 
ήώρει τό άκροώμενον. οΰχ ούτω συριγμός όφεως εις εύνήν έξεκαλέσατο 

5 μύραιναν καί χερσαίαν την ττόντιον &9ετο, ώς ούτος και βραχυλογήσας 
ένιαχου εις εαυτόν τό όμιλοϋν άνηρτήσατο. ώ γλώττης εκείνης μελιστα-
γοΰς· ώ ρημάτων εκείνων ήδυφραδών, ύφ' ών ΐσημι πολλάκις ωφελη-
μένος. καί συ μέν, ώ φίλων άριστε καί ήλίκων, πρωτολογείν ήροΰ με 
ταΐς ύπο3έσεσι τό έμόν καί σόν αίδούμενος φίλιον καί τό σεμνόν τουτί 

10 δια τιμής τιθείς μοι τοϋ σχήματος· καί ήν αυτός τόν λόγον διασκευάζων 
άρχαϊκώς καί άπλοϊκώς, μηδέ μαγγανεύων ττολυειδέσι τροπαΐς τε και 
με·9οδεύμασι, μηδέ κομμωτικώς αυτόν ξυντιθείς και κατά τούτο μηδέ 
ξυνειληφώς τίνα των ώτων ή και ζ ω γ ρ ώ ν μάτην μέν έχάλων τό αγκι-
στρον, έξέτεινον τό άμφίβληστρον και διακενής έβραγχίων τόν φάρυγγα. 

15 ουδέποτε τι καί τοιούτον ήρίστευσα, οΰχ ώς άμεσος Άχιλλεύς, αλλ' ώς 
άν3οπλισ9είς έτροπαιούχησα Πάτροκλος τ ω άήθει τής πανοπλίας 
έκπλήξας, ήν αυτός έκλόνεις τό διάφορον περικείμενος. σου δέ άρμοσα-
μένου τό τρίχορδον τής φ3ογγής καί άδειν έπιβαλόντος, τις αν έλκτικω-
τέρα ώτττο λί3ος Ήρακλεία ή ποίος όρνις μουσικός ούτως έστωμύλλατο 

20 λιγέα μάλα και έπίτροχα, ή πυκτίδος εμμελέστερα ή ρόδων άβρότερα 
ή των χρυσέων μήλων των Εσπερίδων έπαγωγότερα ή αμβροσίας 
μελιχρότερα; οϋδ' ό Άφροδίτειος κεστός ες τόσον έπεσπδτο καί ήγχε 
καί ξυνεϊχε τόν διαζωσάμενον, οΰδ' αΐ θυγατέρες τής 'Ανάγκης, ας 
δοξάζουσιν "Ελληνες, ούτως έδίνησαν τόν άτρακτο ν εύστροφα, ώς 

25 αύτός εύτροχα τήν γλώτταν κινών κατεγοήτευες τό ένωτιζόμενον. 

2 τό βάρβιτον τοϋ λέγειν : ( = vox humana) cf. infra lin. 18 et Hist. 558, 8 - 9 ; 642, 2. 
25 εύτροχα : hac voce propter nomen defuncti utitur noster ; de lingua invenitur 
etiam apud Eur. Bacch. 268; Nicetas alibi εϋστροφον, cf. infra p. 164, 27; 193, 13; 
204, 12, sive εϋδρομον, e. g. Hist. 49, 6, linguam appellai. 

4 - 5 οΰχ - εθετο: cf. Athen, p. 312 e; Oppian. Hal. 1, 554 sqq.; infra p. 199, 8 - 9 
10-12 καί - ξυντι3είς: cf. Hist. p. 5, 20 sqq. 13-14 μάτην - άμφίβληστρον: 
alludit ad Luc. 5, 5. 15-17 ουδέποτε - περικείμενος: cf. Horn. II. 16, 130 sqq. et 
786 sqq.; ad lin. 17 vide 21, 527-528. 19 λί3ος Ήρακλεία: prov., cf. Macar. 4, 54 : 
ττρός τους έαυτοΐς τι επαγόμενους τταρόσον καί ή λί3ος έτπσττδται τόν σίδηρον. 
21-22 αμβροσίας μελιχρότερα: cf. Horn. II. 1, 249. 22 ό Άφροδίτειος κεστός: 
cf. Horn. II. 14, 214-217. 23 αί - 'Ανάγκης: αί Μοϊραι, quae vulgo filiae Iovis 
ac Themidis (e. g. Hes. Theog. 901—6), vel etiam filiae Noctis (ibid. 211—7) appel-
l a n t e ; cf. autem Plat. Resp. 617 c. 616 c ; Themist. Or. 32, p. 356 b. 

8 ήροϋμαι V 9 TÒpr.:TÒvV 19 "Ηράκλεια V 20 ττυκτίδος (cf. p. 13,26) V 
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ττοιοΰσι μεν τόν Ήρακλέα Ίυδοί ές τό άκρου τετρημένον την γ λ ώ τ τ α ν 
καί διά της εκείθεν εξημμέυης μηρίνθου τό περιεστώς έφελκόμενον καί τόδ' 
ασμένως έφομαρτοΟυ τ ή ολκή καί οίον περιαγόμενον έθελόδετον. αλλ' 
ήν ò μέν ού μόνον την χείρα βριθύς καί ήμιθεος, άλλά καί την γ λ ώ τ τ α ν 

5 γλυκύς καί Έλλήνιος, ó δέ γε σύλλογος εκείνος άγευστος χαρίτων 
λογικών καί μήποτε θαλλού αιτηθείς ή άποτραγών του λωτού, δν 
έξέφυσε διάλεκτος ή σοφή. όσω τοίνυν των ληπτομούσων ό τό φρονεΐν 
νηπίαχος ευχερέστερος, τοσούτω καί του καθ' Ήρακλέα, δνπρεσβεύουσιν 
Αιθίοπες, θαύματος χαριέστερα δήττου τά σά, ώ ΰτταττιών τοϋ βίου 

ίο Θεόδωρε. 
Ά λ λ ' άμα ώς θανόντος σου έμνήσθην καί αύτίκα τοϋ καθ' είρμόν 

προβαίνειν εκκρούομαι καί μιμείται μου ό λόγος άτεχνώς στροφάλιγγας 
ύδατος του κατ' ευθυωρίας ττροβαίνειν άνακοπτόμενος, καί αλλοσέ ττη 
όχετηγούμενος έτέρωθι μεταγγίζεται, ώ άφιλος αύτη ερημία· ώ χρόνος 

15 ούτος στυγνός· πού ττοτε οϊχη ; πού ποτε μεταβέβηκας ; εν τίνι γέγονας ; 
τίς θαρσαλέος πολεμιστής καί απότομος έλόγχευσέ σε κατά πλευράς 
αφειδώς ; τίς ανάρμοστος καί ανέραστος ήχου έορτάζοντος τ ή ν περικαλλέα 
διέλυσε κίθαριν; ωμην ώς εϊη σοι τό βιούν, αδελφέ, κατά στέλεχος φοίνικος 
καί ώς πολλούς έλίξας ένιαυτούς όψέ καί μετά γήρως ούδόν χαλαρών 

20 ρυτίδων αναλύσεις εμπλεως· νύν δ' άλλως ερριπται κύβος ό τού ζην. 
καί πάλαι μέν Φαέθοντα τεθρηνήκασιν αίγειροι, μειράκιον ήνιοχούν 
πλημμελώς καί όση ν γήν επήλθε τ ώ αρματι πλείονι καταιθαλώσαν 
πυρσεύματι· σέ δέ πας ώδύρατο καί έκόψατο, μάλιστα δ ' ώς αίγειροι 
τεθρηνήκασιν αϊ γηραιαί αύται καί πολλών έτών κληρούχοι γυναίκες, 

25 αϊ μόσσυνα ένόδιοι πηξάμεναι βίον άντλοϋσι πόνηρον. άλλά τίς αν 
αύταϊς εσται μετά σέ χείρ τε καί πούς καί άρτίωσις τού λοιπού κατά 
σώμα ελλείμματος; τίς έκθρέψειε πλουσίως τάς λιμηράς; τίς ποτίσειε 
πλησμίως τάς διψηράς; τίς άποπλυνεϊται τάς πιναράς; τίς περιβαλεΐται 

1—3 ττοιοΰσι - Ι3ελόδετον : cf. Lucían. Here. 3. Nicetas falso Indos pro Celtis posuit. 
18 κατά στέλεχος φοίνικος : cf. lob 29,18 : ώσπερ στέλεχος φοίνικος πολύν χρόνον βιώσω 
et Lucían. Hermot. 53: f|v μή φοίνικος ετη βίωση. 19 μετά γήρως ούδόν: cf. 
Horn. Od. 15, 246 et 23, 212. 20 άλλως ippnrrai κύβος: cf. infra p. 52, 26; 130,32; 
144, 33; Hist. 469, 8 -9 : τοϋ κύβου 3εό3εν άλλως ριφέντος; ad hanc metaphoram vide 
M. Kokolakis, Μορφολογία της κυβευτικής μεταφοράς, Athenisl965. 21-23 πάλαι -
πυρσεύματι: ad sororum Phaetontis metamorphosin alludit orator, cf. Lucían. Dial. 
Deor. 25, 3 ; infra p. 21, 31 ; Hist. 50,1—2 ; mythum Phaetontis saepius afïert, cf. p. 69, 2 ; 
99, 30-1; Hist. 291, 7-10. 25 βίον άντλοϋσι πόνηρον: cf. infra p. 156, 5-6 ; Hist. 
43,14; Eur. Hippol. 898: λυπρόν άντλήσει βίον; Hist. 595,17: βίον άγρότην 
άντλοϋντα. 26-27 χείρ - έλλείματος: cf. infra p. 99, 3-5 ; 154, 24 sqq. 

6 σνπ3ε(ς V 
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τάς ρακενδύτιδας ; ουκ εστί σοι μερίς μετ' εκείνου, άλλα κατά διάμετρον 
καί χάσμα μέγα τ ω οντι άφέστηκας, δς πορφύραν καθεκάστην ήμιτίσχετο 
και λαμπρώς έστιώμενος του έπΐ του πυλώνος παρεβλέπετο Λάζαρον 
καί ήν τώυ κυνιδίων άπανθρωπότερος, άπερ αύτοΟ τά έλκη άπελιχμώντο 

5 και ώς έκ πηγής έλκεσιβρύτου των εκείνου ποδών πολλάκις της ημέρας 
άπέλαπτον. άλλ' είπερ τις άλλος και αυτός εν τοις κόλποις διαθάλπη 
τοϋ 'Αβραάμ, ούχ ένα ήλκωμένον ή λιμώττοντα είσοικισάμενος καί 
σιτίσας Λάζαρον καί πδσαν θεραπείαν έπ' αύτω φιλοτίμως έπιδειξά-
μενος, άλλ' δλας ευ πεποιηκώς πανηγύρεις καί ταύτας της άπαλωτέρας 

ίο καί ασθενεστέρας φύσεως, ναι μήν και έμφρόνως, άλλ' où κατά τόν 
εύαγγελικόν άφρονα δομήτορα, εις τάς των πενομένων γαστέρας τά 
ταμεία θεοφιλώς καθελών καί μετηγγικώς τά όντα φιλευσεβώς μετω-
κοδόμησας τά κρείττω καί πολλώ μείζονα κατ' άξίωσιν, λέγω δη τά 
αιώνια καί άνώλεθρα, μή μόνον έκ τοϋ Μαμωνδ της άδικίας, όπερ έστί 

15 παν τό περιττόν καί υπέρ την χρείαν, φίλους κτησάμενος, άλλά κάκ τών, 
δσα προς μόνον συντείνουσι τό βιώσιμον, αυτούς άρμοσάμενος. 

Καί νύν έν εξ ήμέραις τη γεωργία έσχολακώς της ένταΰθα ζωής καί 
τή τών έντολών προσεσχηκώς φυλακή τής σωματικής κινήσεως έσαββά-
τισας· άμέλει καί την έν τ φ τάφω έβδόμην παριππευκώς ές τό της ογδόης 

20 άναστήση μυστήριον, ούδένα έκ τριβόλων προπατορικών ύπεμφαίνων 
μώλωπα, ους έσφαίρωσε καί έκέντρωσεν ή παράβασις καί τών επιθυμιών 
άπίθυναν εις όξύ όπόσαι παροξύνουσι τόν ποιήσαντα. ώ άποθήκας 
ή άλετρίδας τών τής γής || έκφορίων τάς τών πενήτων έργασάμενος 
μάστακας, οπόθεν αί σήτες ούδέν τι βιβρώσκουσιν, ούδέ διαφθείρει 

25 σηπεδών, ούδέ λησταί διορύσσουσιν, ούδ' άρπάζουσιν οί έπίβουλοι· 
έπεί καί άλλως οία πυλίσι δικλεΐσι τοϊς χείλεσι και θριγγίω άρραγεϊ τ ώ 
στοίχω τών οδόντων τών ένδον σννεπτυγμένων ούδόλως τι τών τοιού-
των διεξοδεύεται έξωθεν. 

"Ωπάθουςάνυποίστου· ώάφορήτου συμφοράς· θρηνήσατε, κόψασθε, 
30 οι τήν συζυγίαν θανάτω διαλυθεΐσαν ού πόθοις ρυπαροϊς έθολώσατε, 

1-10 ούκ - φύσεως : cf. Luc. 16, 19 sqq., spec. 16, 26 et 22. 10-11 κατά- δομή-
τορα: cf. Luc. 12, 16-21: Ανθρώπου . . . πλουσίου εύφόρησεν ή χώρα. καί διελογίζε-
το έν Ιαυτω λέγων" τί ποιήσω, ότι οΟκ εχω που συνάξω TOOS καρπούς μου; καί είπεν" 
καθελώ μου τά ; άποθήκας καί μείζονας οίκοδομήσω,... είπε ν δέ αύτω ό Θεός" άφρων, 
ταύττί tt¡ νυκτί τήν ψυχήν σου άπαιτοϋσιν άπό σου. 11-15 είς - κτησάμενος: cf. 
Luc. 12,33 et 16, 9. 17-20 καί - μυστήριον: cf. e. g. Greg. Nyss. In Ps. 5, P. G. 
44, 504 C-D; infra p. 183, 1; Hist. 586, 17-587, 10. 20 τριβόλων προπατορικών: 
alludit ad Gen. 3, 18. 22 παροξύνουσι τόν ποιήσαντα: cf. Prov. 14, 31; 17, 5. 
22-25 ώ - έπίβουλοι: cf. Mat. 6, 19-20; Luc. 12, 33. 

7 'Αβραάμ constanterV 
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ούτε μην τη έκ της σαρκός σαρκί μέλος έτερον μωραυθέν παρευνάσατε τον 
κατ' άμφω μή έχοντες δεξιόν. άπεβάλου μέν την του βίου βοηθό ν Ά ι δ ο υ 
τομη, άλλ' ουχί καί τω φίλτρω διέστης όττοσονουν- αλλ' ή μέν φύσις 
είχε τό έλυτρο ν, συ δέ παρακατέσχες την σχέσιν της ξυμφυΐας, άχραντο ν 

5 καί αθάνατου, και ούτε νεότης καί ακμή μετέθηκε σώματος, ούθ' ό χρόνος 
πάντα είδώς μαραίνειν άπέσβεσεν· άλλ' ούδέ σκίρτημα σαρκικόν όττόσα 
ίππος έξη νιος άπέπτυσε τον σώφρονα λογισμόν, άλλα τω θείω καθη-
λούμενος ερωτι έφερες την ήμιτομίαν ώς ούδ' ολότητα σώματος έτεροι, 
καί τό ζην άπό μέρους φιλοσοφών μονάζων ήσθα ώς στρουθός επί 

10 δώματος, καί ή ν έπ' έρημίας άλλοι άναγκαστώς συ άστυπολών. ουδέν 
αν έναρέτου πολιτείας ύπεΐναί τις ζώπυρον υπετόπασεν, ώς άνθρωπος 
κρίνων εις πρόσωπον καί τον έξωθεν κόσμον της εντός δόξης άντίρροπον 
φανταζόμενος· εί δέ τον ένδον καί πνευματικόν άνεσκάλευσε πλοϋτον, 
ούχ εΰρισκεν άνθρακας τόν θησαυρόν, άλλ' ύπέρ τους πολλούς την 

15 φήμηυ έγνώριζε κάκείνους ύπεριπτάμενον τ ω μετεώρω κουφίσματι, οΐ 
την υπήνην όρμιας δίκην καθεικότες καί δελήτιον περιτιθέντες της 
άρετής τό φαινόμενον ώς έκ βυθοϋ του κόλπου τόν των πολλών πλοϋτον 
άναμηρύονται και τω τοϋ προσώπου ΰποχλωρίζοντι ώς οΐ στρουθοί τά 
ομόφυλα τούς ώχριώντας έπισπώνται χρυσίνους και την καρδίαν με-

20 τατιθέασιν άπαθέστατα, δπου έντέθαπται τό ápyúpiov. ώ μή θύσας 
τή σαγήνη μηδέ τ ω άμφιβλήστρω θυμιάσας, καί ταύτα βαλλομένοις 
ένιαχοϋ πρός μέρη τά δεξιά, ώς εϊπερ έφεστώς αυτός έπέταττεν ό Χριστός, 
άλλα καί τοις επτά μερίδα διδούς και τόν όγδοου μή άποστρεφόμενος, 
ή μάλλον κατά τό διανεμητικόν άνισον δίκαιον έκείνω χαριζόμενος τά 

25 Οπέρπλεω, δτι καί μόνιμος και διαρκής καί άντιβραβεύειν είδώς τά 
λφονα. 

Άλλα τίς ούχ έορτάσιμος ούτος ήχος άλλά θρηνώδης οίκτος, δς μου 
τά ώτα κεντεϊ ; συναυλία τις έστίν άληθώς καί σύμφωνος ώς έξ ομίλου 
πολλών, αισθάνομαι δέ ώς ή δυάς των θυγατέρων γοερόν άρμόττεται 

30 τω κειμένφ σύμψαλμα, ότι καί υπέρ πάντας πλείονος πεπείραται του 
κακού, ού χάριν και κόπτεται άπαράκλητα ούχ ώς Ήλιάδες πάλαι τόν 
άπόδιφρον κασίγνητον, άλλά τόν φιλότεκνον πατέρα καί δλην έπ' 

11 έναρέτου πολιτείας: vita monastica (cf. infrap. 22,27-23,1). 

1 τη - παρευνάσατε: alludit ad Gen. 2, 23 et 1 Co. 6, 15. 2 την - βοη3όν: 
Gen. 2, 18. 8 ήμιτομίαν: cf. Hist. 151, 8. 9-10 μονάζων - δώματος : Ps. 101, 8. 
11-12 cos - πρόσωπον : 1 Regn. 16, 7. 14 εΰρισκεν - 3ησαυρόν: prov., cf. 
infra p. 48, 4 - 5 ; 165, 3; Zenob. 2, 1 ; Karathanasis 198. 19ώχριώνταΐ:cf. p. 181,8-9. 
19-20 καί - άργύριον: cf. Luc. 12, 34. 21-22 καί - δεξιά: cf. Joh. 21, 6. 23 τοις -
άποστρεφόμενος: cf. Eccl. 11, 2 cum explicatione (e. g.) Olympiod. Alexandr. In Eccl. 
P. G. 93, 605 C 5 sqq. 31 ώ; Ήλιάδες: cf. supra p. 19, 21-23 et prov. : Ήλιάδων 
δάκρυα, App. Prov. 3, 8; Hist. 50, 1-2. 

10 ήν: ήν V 11 Tis: τι V 
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αύταϊς έκχέοντα την ψυχήν· άσπερ ούδ' εστίν ó μή κατοικτιζόμενος, 
ούτε μην όδυρόμενος της άλεγεινης κατά την ποίησιν νηπιότητος, εί 
μή εκ πέτρας άγελάστου ή ττσλσιφάτου προεληλύθει δρυός, ώ νεόφυτα 
κάλλιστα στελέχεσιν εύγενέσι συναφθέντα καί καλλιελαίοις έγκεντρι-

5 σθέντα πίοσι· ώς άρα Τελχίν πονηρός καί επίβουλος τη ευδαιμονία 
ύμών ένέβλεψε βάσκανον καί πατρός ούτω φιλόπαιδος άωρου έπήνεγκε 
θάνατον. ετι κούφων εδεϊσθε πνευμάτων εις άναδρομήν σώματος, ετι 
μελουχούσης χειρός πατρικής, ετι ποτίζοντος καί έκτρέφοντος ύδατος, 
ετι άνεχούσης χάρακος· αλλά νϋν, ότε εκ του δήπουθεν τούτων ίκάνει 

10 χρειώ, χηρεία τού τεκόντος επεισεκώμασε, χειρ εφάψοιτο ύμών θεϊκή 
καί ό φυλάσσων τά νήπια Κύριος καί χαίρων εν τω άκούειν πατήρ 
ορφανών είς πατέρα γένοιτο υμών καί νεοττοτρόφον ύπαγκαλιστήν, 
και δρόσος καταβαίη παραψυχής άνωθεν έφ' ύμδς καί εϊητε εί μή πατρός 
ευτυχέστερα, άλλ' αύ πολυχρονιώτερα πατρός, δν αυτός προθέμενος 

15 έποδύρασθαι ούκουν ώλοφυράμην ώς ώριγνώμην. 
Τίνος γάρ τών εκείνου καλών μεμνήσομαι πρότερον ή ποίον ύστατο ν 

προθήσομαι ; εις άπορίαν ή εύπορία περιίσταται, καί ώς εϊς λειμώνα 
εϋθαλή εΐσιών ρινηλάτης γίνομαι πλημμελής, και τούδε άπτεσθαι θέλων 
είς εκείνο άντισπώμαι και μεταφέρομαι, νύν έδει αληθώς τού της Νιόβης 

20 πάθους, ϊν' ώς μέν λίθος εϊη τις πρός τάς συμφοράς δυσπαθής καί άνάλω-
τος, δακρυρροή δέ ώς άνθρωπος εύχείρωτος πάθεσιν, εν άκαταλλήλοις 
πάθεσιν ιδιωμάτων άνομοίων περιχωρησάντων παραλόγως, ώς λίθος 
μέν δακρύειν κ(ατ' ά)νθρωπον παθαινόμενον, άνθρωπον δέ τό τού λίθου 
φέρει ν άταπείνωτόν τε καί άκαθαίρετον. τάχα δ' άν καί τήν σκοπιάν 

25 ταυτηνί καί τό ψαφαρόν τούτο καί άργιλώδες γεώλοφον καταρώμενος, 
ώς ό Δαυίδ τά όρη πάλαι τά Γελβουέ, μή δρόσον καταβήναι είπον καί 
ΰετόν έπ' αυτό, εί μή τόπος ήν τού καρπούσθαι τω Κυρίω καί ανδρών 

1 Ικχέοντα τήν ψυχήν: cf. Ps. 41, 5; Hist. 585, 1; 26, 18-19; 461, 4. 2 της -
νηπιότητος : alludit ad homericum illud έν νηπιέη άλεγειντί, II. 9, 491; cf. p. 52, 13. 
2-3 ei - δρυός : cf. Horn. Od. 19,163; Hist. 440, 5. πέτρας άγελάστου: cf. Zenob. 
1, 7; Hist. 74, 13-4; 317, 7; 400, 21-2; Karathanasis 20; infra p. 50, 2. 4 -5 καλ-
λιελαίοις έγκεντρισ3έντα : cf. Rom. 11, 24. 7 ετι - πνευμάτων : cf. Soph. Aias 558: 
τέως δέ κούφος πνεύμασιν βόσκου; Hist. 292, 2; 333, 22—23; vide etiam infra lin. 
13-4 et p. 50, 3-4. 9 -10 ίκάνει χρειώ: cf. Horn. II. 10, 118 (al.). 11 ό - Κύριος: 
Ps. 114, 6. 11-12 πατήρ όρφανών: Ps. 67, 6. 13 δρόσος καταβαίη : cf. infra 
lin. 26. 13—14 είητε - ευτυχέστερα: cf. Soph. Aias 550—1: ώ παΐ , γένοιο πατρός 
ευτυχέστερος | τ ά δ' αλλ' όμοιος· καί γένοι' αν ού κακός. 17 είς — εύπορία: cf. ρ. 
54, 28. 18 ρινηλάτης — άντισπώμαι: cf. prov. άπό ρινός, Lucian. Dial. Deor. 
6 , 3 (al.); Apost. 16, 44 d; Hist. 150, 8 (al.); Karathanasis 238; infra p. 194,18. 
19—24 τοϋ - άκαάαίρετον: locus communis, cf. e. g. Acropol. Epitaph, in Io. Duc. 
Batatz. 2, II, p. 13, 3 - 8 Heisenberg; vide etiam Praechter, Antikes p. 487; infra p. 
109, 8; 148, 15-23. 26-27 ώς - αύτό: cf. 2 Regn. 1, 21. 27 - p. 23,1 et - πολί-
τευμα: alludit ad Rom. 7, 4 et Phi. 3, 20. 
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όρμητήριον, ών έν ούρανοϊς τό πολίτευμα, δτι προσωχθίσθη άνήρ εν 
αύτω τοις πδσιν υπέρ Σαούλ άσπάσιος τον εττίλητττον. επεί δε τι 
τοιούτον ουκ έξεστι χειλέων προήσεσθαι, έκείνου κατά καιρόν εκ του 
θεοπατορικού θρήνου άναλέγομαι καί φημι· ,,Ίωναθάν εϊς θάνατον 

5 έτραυματίσθη· άλγώ επί σέ, αδελφέ μου Ίωναθάν ώραιώθης μοι σφόδρα, 
έθαυμαστώθη ή άγάπησίς σου εν έμοί υπέρ άγάπησιν γυναικών." 
καί κόπτομαι κατά τον αυτόν φιλόψαλμον καί ύμνώδη Δαυίδ, δτι ώσεί 
χόρτος πληγείς έξηράνθης καί ώσεί καπνός έξέλιπον αί ήμέραι σου. 
ώ τοϋ πάθους· τίς και πόθεν ήμΐν ό βαρύς ούτος έπικατερράγη πρηστήρ ; 

10 τίνες έπιτρίψεις νεφών καί καταιγιδώδεις πνευμάτων έμβολαί καί 
άντεμβολαϊ τό πύρ τούτο έξεπυρήνισαν, ύφ' ούπερ οΰκ έφεψαλώθησαν 
αίγειροι καί πόαι λειμωνίτιδες ήθαλώθησαν, ουδέ πτελέα καί φηγός 
έμπεπύρισται, πολλοί δέ τω καταιβασίω τούτω περιληφθέντες πυρί 
μικρού διαπεφλογήκασι καί αύοι γεγόνασιν, ήν είχον άπολωλεκότες 

15 παραψυχήν; εϊ γάρ καί τω τών δακρύων πολλάκις κατέδυσαν ύδατι, 
άλλα καί ούτως τά τού εμπρησμού καί της καύσεως άμείωτα παραμένουσι, 
καί ώς εϊπερ ó φλογμός της οδύνης καί τό δάκρυον όμολόγως εσπείσαντο 
καί συνέθεντο έκ συμφώνου πρός ουδέν τι έαυτούς λυμήνασθαι, άλλα 
καί τό δάκρυ ρέειν άπαραπόδιστον όλως τω πυρί καί άδάπανον, καί αύ 

20 τούτο άκατάκλυστον προϊέναι καί άσβεστου, ούκούν καί χεόμενον 
πολλάκις καί έπαντλούμενον où μόνον ούχί τό της φλογός μαραίνει 
άείζωον, αλλά και πιαίνει μάλλον ώς έπιρραινόμενον ελαιον ή ώς δημός 
άνάπτει τού σκώληκος, όν προΐησι μέν ό Ινδός ποταμός, εις πιμελήν δέ 
φασι διαλυόμενον καί πυρός μετρίαν δεχόμενο ν κίνησιν κάν τοις ΰδασιν 

25 αυτοίς ες τέλος άσβέστως άνάπτεσθαι. καί άλλως δέ ειπείν, έν ήμϊν 
άτεχνώς πιστούται τό πάθημα της Χαρύβδεως- ώς γαρ έκείνην νύν 
μέν τό ύδωρ ούτω φασί καταβροχθίζειν καί ΰποδέχεσθαι ώς μόνην άν-
υδρον υπολείπεσθαι ψάμαθον, νύν δ' έξερεύγεσθαι τούτο καί άναχέειν 
εις πέλαγος άναρροιβδούμενον, ούτω δη καί ήμεϊς τω άδοκήτω τούτω 

30 συσχεθέντες κακω δτε μέν ώς άπ' αμάρας τών οφθαλμών τό δάκρυον 
άποθλίβομεν της ένδον έκθλιβούσης βίας καί άκοντιζούσης ύψού και 
ώς άπό μηχανής έπαφιείσης εξωθεν, δτε δέ τούς οφθαλμούς καθ' ήρωά 
τινα Όμήρειον ώς κέρας ίστώντες ή σίδηρον καί τον θρήνον άποκρυ-
τττόμενοι είς κατάποσιν αύτό μεθιστώμεν καί ύπορρόφησιν, καί γινόμεθα 

1-2 δτι - έπίληπτον: cf. 2 Regn. 1, 21. 4-6 'IcovaSàv - γυναικών: 2 Regn. 1, 
25-26. 7-8 ώσεί (pr.) - σου: Ps. 101,5 et 4. 9 sqq . τίς etc. : cf. infra p. 49, 
4-8 et p. 166, 25 sqq. 11-13 ϋφ' - πυρί : cf. supra p. 19, 21-3. 22-25 ώζ (alt.) -
άνάτττεσ3αι: cf. Man. Phil. De Anim. Propr. 1434-1450; Aelian. Nat. Anim. 5,3. 
27-29 cbç - άναρροιβδούμενον: cf. Horn. Od. 12, 104 sqq. 32-33 ήρωά τίνα: 
cf. Horn. Od. 19, 211; Hist. 324, 12. 

4 'IcováSav constanter V 13 ττεριληφάέντες: πυριλ — V 14 διαπεφωνήκασι V 
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δια φιλίαν μύθου θεραπευταί καί ταϊς οίκείαις άλγηδόσι βεβαιοΰμεν τά 
πάλαι τοις άνθρώποις άμφίλογα. 

"Ω τοίνυν άνυποίστου τοϋδε κακού' ώ βαρυσυμφόρου δεινού" ô 
ημείς μεν καταψώντες ου λήγομεν και άλλοις άλλοτε φαρμάκοις τε καί 

5 επάσμασιν άλθαίνειν ττειρώμεθα' τό δε κατά τώυ θηρίων τά άκολάκευτα 
και νοσημάτων τά δυσαπάλλακτα εφάλλεται μανικώς άεί καί προσάλ-
λεται καί δυσχεραίνει νοσοκομούμενον. ζηλωτέοι εν άνθρώποις Διόσκο-
ροι, δτι καί βιοϋντες ήσαν φιλάδελφοι καί απελθόντες τό ζώσιμον διενεί-
μαντο, ήμαρ παρ' ήμαρ εσπέριοι καί έωοι φαινόμενοι, δύνοντές τε καί 

10 ανατέλλοντες έτερήμεροι. αλλ' εϊπερ || μή κομψεία ήν μυθική καί δια-
νοίας ανθρωπινής άνάπλασμα τουτί τό διήγημα, έξήν δέ καί ή μας μερί-
σασθαι τήν έτερήμερον ζωή ν τε καί άποβίωσιν, ήγαπώμεν αν ες "Αιδου 
καταγόμενοι τε καί αναγόμενοι. 

Καί μήν τον 'Ισραήλ ό θρηνητικώτατος πάλαι προφήτης όλοφυρό-
15 μένος καί τάς οδούς επάγεται των θρήνων συλλήπτορας, ίνα κόψωνταί 

φησι τους τρυφερούς υιούς της Σιών άπαλλοτριουμένους της ένδαπής· 
έγώ δέ των κοινών εκείνων συνόδων άποξενούμενος τόν τε σοφόν παρή-
γορον εν τοις άπροσδοκήτως με θλίβουσιν ούχ όρων καί τόν άγαθόν 
άποβαλόμενος σύμβουλον, εΐπω δέ και συνοδιαστήν εύπροσήγορον 

20 όμου και προήγορον, ούκ οίδ* όπως τήν ζημίαν διαθώμαι ή τίνα συνερ-
γάτη ν τοΰ πένθους λήψομαι- τάς οδούς κατά τόν προφήτη ν; αλλ' εις 
μάτην καί 'Ιερεμίας αύτάς προσελάμβανε καί τή άπορία νενικημένος, 
ώς εοικε, και μή εχων τόν ίσόδακρυν εις τό κόπτεσθαι· ώστε οΰ συνερ-
γάσονταί μοι τόν θρήνον αϊ οδοί και αΐ σύνοδοι, εί κατά πρόσκλησιν 

25 προφητικήν τό τοΰ πένθους ενδόσιμον λήψονται. άλλ' αύται μέν κω-
φεύσουσι και σιγήσουσι καί του κωκύειν έσονται άνεπίδεκτοι, εμοί δέ 
προσοιδανούσι μάλλον τάς λύπας έμπυρεύουσαι τήν μνήμην καί τάς 
των χαρίτων γεμούσας εντυχίας άναμαστεύουσαι. 

Εί δέ μή τω περίεργος ό λόγος δοκεϊ τά παγκόσμια καί δυσύποιστα 
30 μηνύματα παρασυμβάλλων τοις μερικοϊς άχθεινοϊς καί ωσαύτως άεί 

εχουσι καί γινομένοις, τό μέν άμετρον εκείνο ύδωρ, δ οί καταρράκται 
ερρευσαν ούρα νου, τεσσαράκοντα ή μέρας καί νύκτας ισαρίθμους ύψόθεν 
άνερρωγός, εσέπειτα κοπάσαι λέγεται και σημεϊον δέδωκεν ό Θεός 
τοΰ μηκέτι ύδωρ εσεσθαι εις κατακλυσμόν, τό οΐκείον τείνας τόξον έν 

30 μηνύματα: prodigia, cf. Dion. Halic. Ant. Rom. 1, 59, 5 (I, p. 96, 24 Jacoby). 

7-10 ζηλωτέοι - έτερήμεροι: cf. e. g. Horn. Od. 11, 298-304; Pind. Nem. 10, 55 
sqq.; infra p. 149, 15; Hist. 596.1-2. 14-16 καί - συλλήιττοραΐ : cf. Lam. 1, 4; 
τούς τρυφερούς: ex Bar. 4,26. 21-22 sis μάτην: cf. Lucían. Tragodop. 28 et 241. 
31 sqq. τό etc.: cf. Gen. 7, 17. 33 κοττάσαι λέγεται: Gen. 8, 1. 33 sqq. σημεϊον 
etc.: Gen. 9, 12et 15. 

20 5ιά3ωμαι V 22 'Ιερεμία; constanter V 28 y ε μούσας : νεμούσας V 
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ταΐς νεφέλαις άνωθεν τό δέ νύν τούτο περικρούνισμα, όπερ ώς από 
σκοπιάς ύπεργείου των ημετέρων κάτεισιν οφθαλμών και της τεσσαρα-
κονθημέρου προθεσμίας έπεισρέειν περαιτέρω φιλονεικεϊ ώς εις συν-
αγωγάς υδάτων περιμορμΰρον, άναξηραίνεται δ' όμως και τούτο και 

5 τοϋ προϊέναι εις διεκχύσεις ανακόπτεται τή επιτιμήσει Παύλου τοΰ 
θεορρήμονος, δς είς τρίτον ούρανόν άναβάς και ώς τόξον περιαχθείς 
τω γύρω της οικουμένης, ήν διείληφε τω κηρύγματι, μη πενθεί ν άπαρα-
κλήτως έπισκήπτει τούς οίχομένους επίσης τοις μή ελπίδα εχουσιν 
αναστάσεως, διά ταύτα τοίνυν τό τοϋ κλάειν αόριστον σχάσομεν, καΐ 

10 μάλισθ' δτι καί εις περιστερών ό πενθούμενος ένδίδωσιν εκλαμβάυεσθαι, 
ζήσας μεν άκεραίως καί εϋσεβώς τά προς τον Θεόν, καί νυν δέ τω είς 
την γήν επαναστρέφειν, έξ ής προήλθε ν, ώς είς κιβωτόν άλλη ν πανδεχή 
αντί κάρφους φέρων ελαίας σημεΐον τό σταυρικόν καί τό τοϋ Χριστού 
ρικνόν τριβώνιον άμπισχόμενος, εν οίς ήμεϊς ευέλπιδες τό χριστώνυμον, 

15 μή παρασυρήναι γοϋν ύπό τοϋ ελκοντος εκεϊσε πυρόεντος ποταμού 
τού ριγίστου τε Ταρτάρου καί τοϋ κρυεροϊο γόοιο. 

5Αλλ' ώ τοΰ γένους ημών καί της σωτηρίας αρχηγέ· ώ μεγαποίμην-
ώ νεκρών πρωτότοκε Λόγε Θεού, ΤΤατρί καί Πνεύματι συννοούμενε, 
μή ποιμάναι θάνατος τό σον λογικόν θρέμμα ώς εκείνους, ους ώς πρό-

20 βατα εν "Αιδου τέθεικας, άλλ' ώς της σης αυλής έπίσημον άρνειόν είσε-
λάσαις καλέσας κατ' όνομα πρός τάς χλοεράς νομάς της 'Εδέμ, καί 
θεατή ν τών άθεάτων καί άκουόν τών άνηκούστων ποιήσαις σου αγα-
θών· καί ó την της φωνής σου βροντήν τώ τροχώ ενθέμενος πρότερον, 
όπηνίκα τών Αιγυπτίων ξυνέδεις τους άξονας, αυτός σαλπίσας τό είς 

25 ζωήν άναστάσιμον προς τήν δι' αέρος έπελαφρίσαις σου τον κείμενον 
πρόοδον. και ϊλαθι φίλοικτος ών καί σύγγνωθι, εϊ τι που παρε-
πλάγχθη τοϋ δέοντος" ουδέ γαρ εστίν, ούκ εστίν άχραντον και άκήρα-
τον εύρεθήναί τινα, καν ακροθιγώς κατά σφαιραν είτε μήν τροχόν 
τών γηΐνων πραγμάτων εφάπτοιτο. 

10 περιστεράν: columba symbolum est puritatis, cf. Lampe s.v. περιστερά E 
(1073 a); infra p. 161, 10. 13-14 τό . . . τριβώνιον: habitus monasticus, cf. Hist. 
288, 12. 15-16 ύιτό - Ταρτάρου : Pyriphlegeton apud Patres ecclesiae symbolum 
est ignis inferni, cf. Euseb. Praep. 11,38 (P. G. 21,944 sq.). 28-29 κατά . . . 
τροχόν: sexta et ultima allusio ad nomen amici (cf. p. 13, 7; 16, 5.6; 18, 25; 25, 23). 

6 ôs - άναβάς: 2 Co. 12, 2-3. 7-9 μή - Αναστάσεως: cf. 1 Th. 4, 13. 
10 sqq. δτι etc.: cf. Gen. 8, 11. 11-12 eiç - ττροηλΒεν: cf. Gen. 3, 19. 16 κρυ-
εροϊο γόοιο: cf. Horn. 11.24,524; Od. 4, 103. 17 σωτηρίας άρχηγέ: Hb. 2, 10. 
18 νεκρών -πρωτότοκε: Αρ. 1, 5. 19-20 μή - τεθεικας: cf. Ps. 48, 15. 21 καλέ-
σας κατ' όνομα: Joh. 10, 3. 22 δεατήν - άνηκούστων: 1 Co. 2, 9. 23 ó — έν-
3έμενος: cf. Ps. 76, 19 (cum allusione ad nomen defuncti). 24 όπηνίκα - άξονας: 
recte Psalmi verba de Exod. 14, 25 interpretantur. 24-25 σαλπίσας - άέρος: 
alludit ad 1 Co. 15, 52 et 1 Th. 4, 16. 26-28 εϊ - τινα: cf. lob 14, 4. 

6 άνατττάς ΥΡ°: άρπαγ-έντα 2 Co. 12, 2 16 ριγίστα V 
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Δ 

Τ ο υ α ύ τ ο ϋ - Λόγος εîç τ ο ν β α σ ι λ έ α κύρ Μσαάκιον τ ο ν 
" Α γ γ ε λ ο ν · έ γ ρ ά φ η δέ και ο ύ τ ο ς π ρ ο σ ε χ ώ ς καί ό π η ν ί κ α 
τ ο υ β ή λ ο υ γ έ γ ο ν ε κ ρ ι τ ή ς . 

Ηλίου μεν τάχος καί δύναμιν ό προφήτης καί βασιλεύς 3αυμάζων 
5 Δαυίδ „Καί αυτός", φησίν, ,,ώς νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού, 

άγαλλιάσεται ώς γίγας δραμεΐν οδό ν αύτοϋ· απ' άκρου τού ουρανού 
ή έξοδος αυτού, καί τό κατάντημα αύτού εως άκρου του ουρανού' 
και ούκ εστίν δς άποκρυβήσεται την 3έρμην αύτού." εγώ δέ, 3ειότατε 
βασιλεύ, τούς σους δρόμους καί περιδρόμους καί τους περί την τετρα-

10 μερή κοσμικήν κατάστασιν έλιγμούς, οΰς ετεμες τό της αυτοκρατορίας 
άρμα έλαύνων, εν θαύματι μεγίστω τιθέμενος τά αυτά μετά Δαυίδ 
άδει ν προάγομαι· ήγαλλιάσω γάρ καί αυτός, ό ταχύς ώς γίγας, ό 
καλός ώς νυμφίος, τά έκ διαμέτρου διελ3εϊν αντικείμενα, 3έρων μεν τά 
ημέτερα, φλέγων δέ τά αντίπαλα· αμφότερα γάρ δια την προς Θεόν 

15 ισχύεις οίκείωσιν, έπεί καί Θεός αύτός τούτο κάκεϊνο πέφυκέ πως καί 
λέγεται· ού γάρ μόνον φως εστι τό φωτίζον πάντα άν3ρωπον εις τον 
κόσμον ερχόμενον, άλλα και πύρ εκ προσώπου αύτού προπορεύεται 
καί φλογίζει κύκλω τούς εχθρούς αύτού. 

Και τοίνυν, ώ τού κράτους φωσφόρε, ώς εκ παστού νυμφίος ή ώς 
20 εκ λίμνης περικαλλούς ήλιος της βασιλίδος ταύτης άνορούσας των 

πόλεων καί τον έωου άναβάς ορίζοντα τήν Άλαμανικήν αύτίκα στρα-
τιάν δσα καί παχύ ταϊς των όπλων στεγανότησι νεφώδες σύστημα 
των σων άκτίνων έ'3ηκας πάρεργον, έκτοπίσας αύτήν όρίων 'Ρωμαϊ-
κών καί διαλύσας ώσεί καπνό ν καί δρόσον έω3ινήν, έκεϊ3εν δέ προς 

25 τό κα3' ήμας αύ3ις τούτο μεταπορευσάμενος κλίμα καί γλυκύς ήμϊν 
μετά νέφος, τήν Άλαμανικήν παρεμβολήν, ώς οΰποτε έπιστάς καί στηρί-
ξας επί βραχύ προς πόλον έτράπου τον βόρειον, εν3α καί άνεζωπύ-
ρησας μεν τά ημέτερα οία χειμώνι τοις προσοίκοις βαρβάροις συνε-
σταλμένα, αύτοϊς δέ τοϊς κατά τον ΑΙμον άντάρταις προπέμψας ακτίνα 

20 φλογόεσσαν τά εκείνων καί δεδορκότα έσκότωσας βλέφαρα, ούκούν 
τόν προσέρποντα κίνδυνον εκδιδράσκοντες μή ώς πύρ όφ3ήναί σε τού-

5 - 8 καί - ctÙToO: Ps. 18, 6-7 . 13 -14 Βέρων . . . φλέγων: cf. ρ. 42, 36; 69, 3. 
16-17 φωτίζον - έρχόμενον : Joh. 1, 9. 17-18 πυρ - αύτοϋ : Ps. 96, 3. 19-20 έκ -
ήλιο; : coniungitur Ps. 18, 6 cum Horn. Od. 3, 1; cf. p. 99, 2 4 - 5 ; Hist. 579, 12-13. 
24 ώσεί Kcnrvóv: Ps. 36, 20 et 101, 4. καί-έω3ινήν: Os. 6, 4. 2 5 - 2 6 γλυκύ; μετά 
νέφος: cf. infra p. 101, 16; 117, 8. 2 7 - 3 0 ττρό; - φλογόεσσαν: cf. p. 3, 8-10. 
3 0 τα - βλέφαρα: cf. Soph. Aias 85; infra p. 56, 7 - 8 ; Hist. 193, 5 - 6 . 

26 μετά: μεν Mi: (μέν) ήλιο; μετά coni. Bachmarm p. 68 
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τοις ίκέτευσαν ή γοϋν έπαφεΐναι κατά κάθετου τάς εκ τώυ όπλων άκτΐ-
νάς σου· τό δέ δή μείζονος 3αύματος άξιον, την έπικεχυμένην τη 3εοει-
δεί μορφή σου χάριν μή φέρουσι KCcSopccv, ώς ουδέ την Μωσέως όψιν 
ό παλαιός Ισραήλ, οίον τι παραπέτασμα τό σόν φιλάν·9ρωπον αύτοΐς 

5 αίτησαμένοις προέτεινας, καίπερ εϊδώς αδίκους καί πονηρούς κάπί τό 
ίδιον πάλιν και πάλιν έξέραμα κυνηδόν επιστρέφοντας. | όμως ούν 
Θεοϋ φιλανΒρωπίαν μιμούμενος τό φλόγεον συστείλας χύμα του κρά-
τους σου ήμερωτέρων λαμπηδόνων μετέδωκας, ή καί άλλως ειπείν, 
άμα τάς του Αίμου άκρωρείας αϊ σαι λαμπηδόνες κατηύγασαν, καί 

10 τό άποστατικόν αύτίκα φΰλον καί οΐ τόξοις πίσυνοι Σκύ3αι, οί καί 
χείρας κατά σοϋ όπλισάμενοι, ώς αγρού 3ηρία τάς μάνδρας αυτών 
υπέδραμον άγεννώς καί ώς όφεις τά των έχιδνών γεννήματα ούτοι 
την μέλλουσαν όργήν ύπεκκλίνοντες εις ύπογείους κατέδυσαν χηρα-
μούς. άμέλει τοι και τό έκεΐσε ήμέτερον έπί τό ε'ργον αύτοϋ καί επί τήν 

15 έργασίαν αύτοϋ έως έσπέρας διεκχεόμενον εωάεν ούδένα έχει δέος αύτω 
επισείοντα. 

Όποιον δέ σου καί τό περί τήν έσπέριον χώραν τών Δαλματών 
κατάντημα, θεοειδέστατε βασιλεΰ· φοβερόν τ ω δντι και τούτο καί 
πέρα λόγου καί άφηγήσεως. ώς γάρ πυρ άφανιστήριον ούχ ώς σέλας 

20 φαυστήριον τοις ταλαιπώροις Δαλμάταις έποφθείς συνέτριψας δπλον 
καί ρομφαίαν και πόλεμον, καί θυρεούς κατέκαυσας έν πυρί, άκριβέ-
στερόν τε πυρός, δ κατακαίει δρυμόν, τά έκεΐσε ήφάντωσας. έντεΰ3εν 
ó προς άπασαν κακίαν εύτύπωτος Νεεμάν ώς κηρός τακείς άντανηρέθη, 
καί πλούσιος ών τήν ψευδορκίαν καί καάημέραν δσα καί όψω λαμπρώς 

25 αύτη ένευφραινόμενος στένει καί όδυναται τή φλογί τών τληπαθειών, 
ην αύτός έαυτώ νηπιωδώς έκαμίνευσε- και δεϊται μεν τοΰ άκρω δακτύλω 
δροσίσοντος, μηδένα δέ τον οίκτιζόμενον έχων διά τήν της αποστασίας 
διάστασιν, ||ήν αύτός έαυτω άπεμήκυνε τόνοΐκείον άτεχνώςτεκταινόμενος 
όλεθρο ν, γοερό ν οίμώζει τεφρούμενος· και παιδευτείς ϋπέρ ανομίας καί 

30 τών έπαλλήλων παρασπονδήσεων δέδιεν, ιδού, μή καί δίκην αράχνης 

3-5 ώς - ττροέτεινας : 2 Co. 3, 7 et 13; cf. Exod. 34, 30 et 33-35. 5-6 κάπί -
έτη στρέφοντας: Prov. 26, 11; 2 Pe. 2, 22. 7 ΘεοΟ - μιμούμενος: alluditadTit. 3, 4. 
10 τόξοις πίσυνοι: ( = homines sibi fidentes) cf. Ios. 24,12; Idt. 9,7; Ps. 43,7. 
11-12 ώς - ύπέδραμον: cf. Ps. 103, 22. 12-13 ώς - ύπεκκλίνοντες: cf. Mat. 3, 7. 
14-15 έπί - Ιω3εν: cf. Ps. 103, 23. 20-21 συνέτριψας - πόλεμον: Ps. 75, 4. 
21 καί — πυρί : Ps. 45, 10. 22 ô - δρυμόν: Ps. 82, 15. 23 ώς - τακείς: Ps. 57, 9. 
24 sqq. πλούσιος etc. : cf. Luc. 16, 19 et 23-26 : "Αν9ρωπος δέ τις ήν πλούσιος, καί . . . 
εύφραινόμενος κα3' ήμέραν λαμπρώς. . . . υπάρχων έν βασάνοις . . . είπεν' πάτερ 'Αβ-
ραάμ, . . . πέμψον Λάζαρον, ίνα βάψη τό άκρον του δακτύλου αύτοϋ ύδατος καί κατα-
ψύξω τήν γλώσσάν μου, ότι όδυνώμαι έν tt¡ φλογί ταύτη, είπεν δέ Αβραάμ' τέκνον, . . . 
μεταξύ ήμών καί ύμών χάσμα μέγα έστήρικται . . . 29 παιδευτείς υπέρ ανομίας: 
Ps. 38,12. 30-ρ. 28,1 δίκην - ψυχήν: Ps. 38, 12. 

3 φέρων V 24 όσα: δσω Y Mi 
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εκτακή την ψυχήν, καί ώς έν ράβδω ποιμανθείς σιδηρά τώ σώ γευναίω 
όπλιτικώ την κατά σκεύος κεραμέως ύποβλέπεται σύντριψιν. 

ΟΟ διά ταΟτα τοίνυν ò άσύμβουλος κάντεύθεν έαυτώ πολέμιος 
Νεεμάν έπιτρίψεων άξιος, άλλά καί ότι ρομφαίαν έσπασμένην ιδώ ν καί 

5 μαχαιροφορούντα ξίφος περίμηκες άμφηκες τόν άγγελοειδή σε τήν 
μορφήν αυτοκράτορα κατ' εκείνον τόν της θείας δυνάμεως άρχιστρά-
τηγον τόν όφθέντα πάλαι τ ψ Ίησοϋ, δέον δουλικωτέραν άπονεΐμαι 
προσκύνησιν καί λύσαντα τό της σατραπείας υπόδημα καί γυμνόν 
άτερ προσδραμόντα της των Δαλματών αρχής έφάψασθαί σου των 

10 ώραίων ποδών καί θερμοϊς αυτούς περιπλύναντα δάκρυσιν ,,τί τ ω 
σω οίκέτη προστάσσεις περιπαθώς άναθφέγξασθαι, ó δε τοιούτον μέν 
ουδέν διεπράξατο, Κανατών δε άντικρυς ή τ φ άνελπίστως επιστήναί 
σε κατ' αυτού των φρενών έκκρουσθείς ώς άλλου διέκειτο πάσχοντος, 
καί τό τών δούλων υπογράφων κακόηθες έπιέναι κατ' αυτού τόν δε-

15 σπότην μαθών σε τάλλα παραγκωνισάμενος δλος τού δραπετεύειν 
γίνεται τη συνειδήσει πληττόμενος καί δεδιώς, μήπως δοίη δίκας άλούς 
ών κακώς εις τόν δεσπόζοντα πεπαρφνηκεν όθεν αύτός μέν άπό προσ-
ώπου του σου μακρυνόμενος φυγάς ωχετο κάν ταϊς έρημοτέραις τών 
ερήμων αύλιζόμενος ούδ' ούτω χρησταις ελπίσιν ύποθερμαίνεται, καρα-

20 δοκών δέ κάκεϊσε τήν δσον ούδέπω έπιδίωξιν καί άνεύρεσιν τ ώ ένδον 
κριτηρίω βασανίζεται. 

Καί ό μέν τοιαύταις κολάσεσι και διαδράς έκδίδωσιν εαυτόν, τό δέ 
γε κατά τών επίορκων έπιποτώμενον δρέπανον, τό βριθύ και μέγα καί 
στιβαρόν, τη Δαλματία ύψόθεν έπικαταρραγέν διά σού εϊσήλθεν εις 

25 τόν οίκον τού επί ψεύδει ομνύοντος και συνετέλεσεν αυτόν και τά ξύλα 
αύτού καί τούς λίθους αυτού· τό γάρ παμφάγο ν πύρ, δ κατά τών 
εκεΐσε οικοπέδων βληθήναι προσετετάχεις, ού μόνον τών δρυφάκτων 
λαβόμενον είς κόνιν θερινήν αύτά καταφαγόν άπελέπτυνεν, άλλά καί 
τούς λίθους αύτούς συνετέλεσεν ή δέ τών πεσόντων πληθύς, ή δέ τών 

30 άνδραποδισθέντων μοίρα μέτρον άπαν και άριθμόν ύπερπέπαικεν αριθ-
μήσω αύτούς καί ύπέρ άμμον πληθυνθήσονται· ού γάρ ήλθες ειρήνη ν 
έκεΐσε βαλείν, ώς έδειξας, άλλά μάχαιραν διιστώσαν άπ ' άλλήλων τά 
τώ φίλτρω συνημμένα πρότερον. άμέλει τοι και τό μέν έταξας εις σφαγήν, 
τό δέ εις ζώγρησιν, καί τό της Γραφής ειπείν, πάσα κεφαλή εις πόνον 

1 - 2 έν - σύντριψιν: cf. Ps. 2, 9. 6 - 7 κατ' - Ίησοϋ: los. 5, 13-16. 8 λ ύ σ α ν τ α -
ίπτόδημα: sicut Moyses ante rubum, Exod. 3, 3-5. 9 -10 έφάψασ3αι - δάκρυσιν: 
sicut mulier peccatrix pedes Christi, cf. Luc. 7, 38. 10—11 τί - προστάσσεις : cf. 
los. 5, 14. 18 μακρυνόμενος - ωχετο : cf. Ps. 54, 8. 23-26 κατά - αΰτοϋ 
(alt.) : coniungit Zach. 5, 1 -3 cum Horn. II. 5, 746 et Zach. 5, 4. 31 Crrrèp - πλη3υν-
3ήσονται: 1er. 15, 8. 31-33 ού - πρότερον: cf. Mat. 10, 34 et 35. 

25 ψευδή V: correxi ex Zach. 5, 4 28 αύτά καταφαγόν "V?c (per litt, α β sscr.) 
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εκεί και ττδσα καρδία εις λύπην· ή γη έρημος, αϊ πόλεις πνρίκαυστοι. 
τάχα δέ και δια τό μη είναι τους κάτοικου ντας ή ν αν ή Δαλματία μόνοις 
άνέμοις οικήσιμος ή φίλον ενδιαίτημα έχίνοις, είς ελεγχον δήπουθεν 
προδηλότατον των σκληροκαρδίων βαρβάρων καί ραόνων πάντα 

5 πονεϊν, ει μή ό ταπεινοφρονών σύ κατά τό άπογεγαλακτισμένον επί 
την μητέρα αύτού, τούτο δη δ καί Δαυίδ εαυτφ προσμαρτύρεται, 
où τά νήπια μόνον άπαθή διεφύλαττες, αλλά πως καί τους ώπλικότας 
τάς χείρας κατά 'Ρωμαίων καί μάχην ύποστάντας ενώπιον, οϋκ άεί 
γαρ τοις των αποστατών σπλάγχνοις βάπτων τό ξίφος, άλλ' έκοντί 

10 και άχραντον αυτό διασώζων και τους άλλους πείθων ούτω τολυ-
πεύειν τον πόλεμον. 

Ού γάρ εν τη βασιλείω σκηνή κατά τούς πάλαι καθήμενος αύτο-
κράτορας δι' όπτήρων έδιδάσκου τά κατά πόλεμον, αλλ' αυτουργός 
έγίνου της μάχης καί δόρυ κραδαίνων καί σπάθη ν χειριζόμενος προεκιν-

15 δύνευες τοϋ στρατεύματος. ,,Στήτω ό ήλιος κατά Γαβαών," τούς αλλο-
φύλους τροπούμενος ό τού Ναυή έπέταττεν Ίησοΰς· νυν δέ ό όντως 
'Ιησούς τω ήμετέρω φωσφόρω δεσποτικώς εγκελευσάμενος επί τίνος 
τών έκεΐσε | στήναι γηλόφων καταφανή σε τοΤς βαρβάροις τιθέντος, 
τόν ού τοσούτον τοις βασιλείοις δπλοις απαστράπτοντα, δσον ταϊς 

20 στρατηγικαΐς μεθόδοις καί τω γενναίω της ψυχής παραστήματι, τά 
εκ τού πολέμου δεινά τοΤς Δαλμάταις επέτεινε καί χρονιωτέραν πεποιή-
κει τήν κατ' αυτών έπιδίωξιν. άλλα και οι τάς λόχμας τών ορών ώς 
σκέπην κραταιάν άγαπητώς ένδυσάμενοι, μετ' ού πολύ καί ούτοι 
άλισκόμενοι καί άνδραποδιζόμενοι ούκ εις τέλος σώζουσα ν τήν έπί 

25 τοις δρεσι πεποίθησιν εύραντο· εκείνα γάρ, βασιλεύ, τά προφητικά 
κατά καιρόν ύποφωνήσας τοις άποστάταις· „ιδού εγώ άποστελώ πολ-
λούς θηρευτός καί θηρεύσουσιν ύμδς επάνω όρους παντός," διαφήκας 
θηρεύειν αύτούς τό στρατόπεδον· οί δέ τά τών βαρυστόνων Δαλματών 
ίχνη άναλεγόμενοι ού σύνδυο καί σύντρείς, άλλα κατά χιλιοστύας 

30 άγεληδόν ώς είς σταθμούς είσήλαυνον τάς σκηνάς, ώστε & φησι περί 
της όρτυγομήτρας ó φιλωδός και φιλόψαλμος Δαυίδ ούτωσί διεξιών· 
„Καί εβρεξεν έπ' αύτούς ώσεί χνούν σάρκας και ώσεί άμμον θαλασσών 
πετεινά πτερωτά, καί έπέπεσον έν μέσω της παρεμβολής κύκλω τών 
σκηνωμάτων αύτών," ταύτα ήν ίδεΐν καί τότε άτεχνώς καινουργού-

1 πδσα-λύττην: Is. 1 ,5 . ή - πυρίκαυστοι: Is. 1, 7. 2 - 3 μόνοις 
- οΐκήσιμοί : cf. Hist. 820,19. 3 φίλον - êxivorç : Is. 14,23 ; cf. Hist. 582,17. 4 σκληρο-
καρδίων: vox biblica, cf. Prov. 17,20; Sir. 16,10; Ez. 3, 7. 5 -6 6 - αύτοϋ: Ps. 130, 2. 
12 sqq. où etc.: locus communis cf. p. 66,8 sqq.; 135,14 sqq.; Hist. 412,18-21. 
15 στήτω - Γαβαών: los. 10, 12. 26-27 Ιδού - παντός: 1er. 16,16. 3 2 - 3 4 καί -
αύτών: Ps. 77, 27-28. 

1 πόλεις πυρίκαυστοι: ίτταύλει; ττυρίκαυτοι V: correxi ex Is. 1, 7 5 el: 6 V : 
δ Mi 30 ά Vs 32 χνοΰν: χουν Ps. 77,27 Rahlfs, χνοϋν lectio Sinaitici 
3 3 αύτών post παρεμβολής add. Mi 
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μενα διά της σης χειρός, θεοειδέστατε βασιλεϋ. αί γάρ συχνό υ ήδη 
χρόνον άπόσιτοι τροπαίων και του νικδν τούς αντιπάλους διαμείνασαι 
νήστιδες δυνάμεις 'Ρωμαϊκαί και έρημους κατορθωμάτων όδούς πολλάς 
διοδεύσασαι άμα τοιαύτα βρώματα ήτησαν ταΐς ψυχαϊς αυτών, καί 

5 άμα σύ, ó και Μωσέως ένθεώτερος δημαγωγός, φιλοτίμως αϋτάς είστία-
κας, ούτω δ' άταλαιπώρως και των εκ τοϋ πολέμου καμάτων ανεπαι-
σθήτως, ώς εί μή αύτοί περ ήσαν οΐ συλλεξάμενοι, άλλ' έτεροι προηυτρε-
πικότες τό δεϊπνον αύτους μετά ραστώνης ένευωχεϊσθαι παρεισκεκλήκασι. 

Ναι γαρ δή καί ούτως έχει τά τοϋ κατορθώματος, αυτοκράτορ· 
10 αυτός κεκοπίακας όλοθρεύων τό βάρβαρου, εις δέ τούς σούς κόπους 

τό στρατιωτικό ν είσεληλυθός έσαγήνευσε τό πολέμιο ν · τό δέ πή μεν 
ζωγρούμενον δεσμούς έως τραχήλου υπέφερε, πή δέ τοις ΰδασιν άκοντι-
ζόμενον διεφθείρετο. ευκοπώτερον οϋν έστιν υετών σταγόνας υποπε-
σεϊν αριθμώ ή γοΰν έκείνους τω λόγω περιληφθήναι, όσους ύδωρ 

15 έξετίναξας τό ποτάμιον καί γάρ έξέτεινας τήν δεξιάν σου καί ύδωρ 
τούς βαρβάρους κατέπιεν, καί ους μικρω πρότερον διεκφυγόντας τόν 
κίνδυνον ούκ είχεν ώς χόρτον διαξιφιζομένους ή γη , τούτους τό ύδωρ 
ένεκολπίσατο βαρβαρικώς αλαλάζοντας καί τάς αύτών φωνάς έπάρας 
ό ποταμός μέλος ένεδίδου ταΐς όχθαις τε καί ταϊς σκοπιαΐς, ουχ οίον 

20 τά μελιχρά των ποιμένων αύλήματα, γοώδες δέ καί οΐκτρόν, καί αύται 
δέ ταΐς των βαρβάρων παρακολουθούσαι φωναΐς καί άντίδοσιν ποιού-
μενοι προς αύτάς άγριον τό της ήχούς ύστερόφωνον είχον καί οΐω 
ΔεΤμός τε Φόβος τε καί άλλων έθνεα Κηρών έπιγάννυται. καί ποιητικός 
μέν τις άνήρ είπεν αν τ ω τότε ώς κατά τόν Τρωϊκόν Ξάνθον φωνήν ό 

25 ποταμός άφιείς ό Μοράβος τόν ήρωά σε τήν ίσχύν ίκέτευεν αύτοκρά-
τορα έξ εκείνου τούς Δαλμάτας άγειν και άναιρεΐν, οίκτείρων τόν έγ-
χώριον δχλον έναποψύχοντα, εγώ δέ και αύθις έκ των τοϋ Δαυίδ ρημά-
των τόν έπαινον πλέκων σοι εϊποιμ' αν, ώς ποταμός εκείνος έκρότει 
χειρί ταϊς εαυτού δίναις όλέθριον έγκυβιστώντων καί σφακελιζόντων 

30 των Δαλματών, καί αναχαιτισθείς τό ύδωρ τω ττολλω των φθειρομέ-
νων έσμω τήν Ίορδάνειον στροφήν έμιμήσατο, ή γούν άναστοιβασθείς 
ύπό τού των όλλομένων εσμού και κατ' εύθυωρίαν προρέειν ούκέτι 

4 βρώμστα - αύτών: cf. Ps. 77, 18. 10-11 αύτός - εΐσεληλυ3ός: cf. Joh. 
4, 38. 12 δεσμούς loos τραχήλου: Hab. 3, 13. 12-13 in j - άκοντιζόμενον: 
cf. Hist. 569, 18. 13-14 εύκοπώτερον - άρι3μφ : cf. Sir. 1, 2; lob 36,27. 14-15 όσους 
— ποτάμιον: cf. Exod. 14, 27: έξετίναξεν Κύριος τούς Αιγυπτίους μέσον της 3α-
λάσσης. 15-16 έξέτεινας - κατέπιεν: cf. Exod. 14, 27. 17 sqq. τό ύδωρ etc.: 
alludit ad Ps. 92, 3, cf. p. 4, 2 sqq. 23 Δείμος - τε: Horn. II. 11, 37. ?3νεα Κηρών: 
cf. ε3νεα νεκρών, Od. 10, 526 (al.); infra p. 114, 37; 179, 2. 24-25 ώς - άφιείς: 
cf. Horn. II. 21, 211 sqq. 28-29 ποταμός - χειρί: Ps. 97, 8; cf. p. 3, 22. 31 τ ή ν -
έμιμήσατο : cf. Ps. 113, 3. 

16 κατέπιες V? Mi 23 Κηρών : νεκρών adducens Horn. Od. 10, 526 Mi 
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δυνάμενος άνω την ττορείαν παροιμιακώς έπεπόνητο και την των βαρ-
βάρων ύπογράφων σκαιότητα, δι' ήν κατά καρκίνους ορθά βαδίζειν 
ουκ έμαθον, όπισθόρρους έφέρετο. 

Kai Ξέρξης μεν άπεγαίωσε θάλασσαν καί έθαλάσσωσεν ήπειρον 
5 καθ' Ελλάδος άγων στρατιάν άνάριθμον καί 'Αννίβας δέ ò Καρχη-

δόνιος νικών τους πάλαι 'Ρωμαίους έζεύγνυ ποταμούς τοϊς των πεσόν-
των σώμασι καί δι' αυτών ώς διά τίνος λιθοστρώτου περαιούμενος 
ζεύγματος έφόβει καί ούτως τό || άνθιστάμενον άλλά βαρβαρικά ταύτα 
καί άπονοίας εμπλεω έργα καί την φύσιν ύπερφωνοϋντα καί θεσμόν 

10 έκφεύγοντα τον άνθρώπινον. συ δέ, κράτιστε, τοιούτον μέν τι καί 
κομπάσαι ούκουν καί δυνάμενος έδικαίωσας, ουδ' έπήρας την θεόθεν 
νίκην εις εμπληκτον τοιόνδε γαυριαμα, άλλ' άφήκας τω αϋτοφυεΤ σώματι 
καλλωπίζεσθαι πόρρω τον έπίθετον κόσμον καί τάς κομμώσεις 
βαλό μένος. 

15 Τότ' άν τις τον ποτάμιον ρουν τώ λύθρω τών βαρβάρων ΐδών 
μολυνόμενον ουδέν άν υποστειλάμενος εφησεν ώς και Μωσάίκώς διά 
στοιχείων τους άποστάτας εκόλασας είς αίμα μεταμείψας αυτών τά 
όμβρήματα, δπως μη πίωσι, καί ώς δι' έρυθροδάνου τούτου, είς δπερ τον 
του ύδατος όλκόν μετέχρωσας, ήμϊν μέν την εκ τών βαρβάρων έλευ-

20 θερίαν ώς έν καλάμω υπεσημήνω τω σφ φοβερώ δόρατι, αύτοϊς δέ 
τοις άλλοφύλοις πορφύρεον έκαλλιγράφησας θάνατον, καί βαφείς ό 
πούς σου έν αϊματι έξ εχθρών σου, δυνατέ, όσα και σπαρτίον κόκ-
κινον τήν Δαλματίαν γεωμετρήσας 'Ρωμαίοις έκληροδότησεν. 
Ήδύ μέν oöv Αίγυπτίοις θέαμα ό χρυσορρόας Νείλος καί εΰσταχυς 

25 όρια πελαγιζων καί τήν έσομένην εύετηρίαν τοΤς πήχεσι παρέχων 
τεκμαίρεσθαι, ήδιον δέ ήμΐν | ή τοϋ Δαλματικού πρόσχωσις ποταμού 

1 άνω - έπεπόνητο : cf. Eur. Med. 410; Hsch. a 5602; Karathanasis 206. 
2—3 κατά - Ιμα3ον: prov., cf. Aristoph. Pax 1083; Apost. 9, 50. 4 Ξέρξη? - ήπειρον: 
cf. Her. 7, 33-36. 22-23 et 100; infra p. 118, 8-11 ; 171,19-20. 5 -7 'Αννίβας-σώ-
μασι: cf. Flor. Epit. 1, 22, 18; Val. Max. 9, 2 Ext. 2; infra p. 91, 22-3. 16-17 ώς -
έκόλασας : cf. Exod. 7, 14 sqq. 17-18 eis-πίωσι: cf. Ps. 77, 44. 21 πορφύ-
ρεον 3άνατον: Horn. II. 5, 83(al.). 21-22 βάφεις - σου: Ps. 67, 24. 22-23 σπαρ-
τίον - γεωμετρήσας: coniungitur los. 2,18 cum Is. 34, 11. 24 ò - εύσταχυς: 
cf. Greg. Naz. Or. 21, 29 P. G. 35, 1116 Β 12-14: ποιητοΟ δέ ήν άρα καί τόν Νεϊλον 
ειπείν, τόν χρυσορρόαν όντως καί εύσταχυν. 25-26 τήν - τεκμαίρεσ$αι : cf. 
Diod. Sic. 1, 36, 11-12; Philostr. Vit. Soph. 1, 22, II, p. 38, 7-8 Kayser: oí δέ καί 
πήχεσι διαμετρουσιν αύτοϋ τήν γλώτταν, ώσπερ τάς τοϋ Νείλου αναβάσεις; Plinius, 
Ν. Η. 5, 9(58) : „In duodecim cubitis famem sentit (sc. Aegyptus), in tredecim etiam-
num esurit, quattuordecim cubita hilaritatem adferunt, quindecim securitatem, 
sedecim delicias"; Rufin. Hist. eccl. 2, 30, P. L. 21, 527-8; infra p. 91, 24-6; Hist. 
208, 3-4. 

10 μέν τι: μέντοι V 22 α π α ρ τ ί ω ν 23 τήν Δαλματίαν VPC: τών Δαλ-
ματίων an τώ Δαλματία) Vac: τών Δαλματίων Mi 
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έκ της των άπολωλότων ένδον τούτου στοιβής και ή εντεύθεν εις τρό-
παια έπαυάβασις, ότι καί τοιόνδε θέρος πολέμου άμήτου άσταχύων 
πολλώ τιμαλφέστερον και δράγματα πιπτόντων φαύλων ανδρών εις 
κολωνόν αίρόμενα σίτου θημωνίας ύπερφερέστερα. 

5 Ούκοϋν και τά χθές καί πρώην καθ' ημών φρυαττόμενα έθνη άλλό-
γλωττα ώδΐνες έλαβον σήμερον φόβος τε καί τρόμος επέπεσεν έπ' 
αυτά της ώκυπτέρου φήμης παραπεμψάσης σφίσιν όσα είς κακόν 
στηρίξας την χεϊρά σου τοΤς Δαλμάταις τετέλεκας. αυτός γε μην ό 
τών Γηπαίδων ρήξ εις φιλοτιμίαν την ανάγκην περιιστών καί αφορμής 

10 ευπροσώπου της καθ' αίμά σοι αγχιστείας δραξάμενος ερδ την νικο-
ποιόν άσπάσασθαι δεξιάν, τώ μέν δοκείν εκτίνων έκουσίαν προσκύ-
νησιν, τώ δέ δντι προφθάνων τό της τύχης εύόλισθον, και ö μετά βραχύ 
άκων, τούτο νύν άποτιννύς έθελοντηδόν. ούκοϋν τον Ίστρον διαπεραι-
ωσάμενος, ον είχεν ένωτισάμενος φιλοχριστότατον όμού καί μεγαλουρ-

15 γότατον άνακτα, τούτον όφθαλμοΐς οίκείοις παρειληφώς καί καθάπερ 
άκήκοεν ούτως ένοπτρισάμενος, τήν άρχικήν όφρύν άπωσάμενος 
ύπηκόου δίκην άπονέμει προσκύνησιν έκεΐνά σοι μετά δώρων 
έπευφημών άντικρυς, α καί 'Αβραάμ ηύλόγηται πρότερον τήν 
τού Χοδολλογόμορ συγκόψας δύναμιν, „εύλογητός ό Θεός ó ύψιστος, 

20 δς παρέδωκε τούς εχθρούς σου ύποχειρίους σοι·" περιαθρήσας δέ τήν 
εύφυΐαν τού σώματος άκριβέστερον καί τό έν μέρεσι καί μέλεσιν ήκρι-
βωκώς άξιέραστον και τη αλληλουχία του δλου σύμφωνον Δαυιτικόν 
έγνώρισεν αύτοκράτορα μετά τού πυρρακίζειν και κάλλος οφθαλμών 
προβαλλόμενον επεί δέ τω σωματικώ χαρακτηρι καί τό ψυχικόν άνεμά-

25 ξατο κάλλος καί γνούς είχε συνετόν καί πολεμιστή ν καί σοφό ν έν λόγω 
καί τον Κύριον μετά σού, ταύτα δή ά περί τού Δαυίδ ή τών Βασιλειών 
δέλτος διέξεισιν, ενταύθα τό θαύμα εις δέος μεταβαλών έτι μάλλον τήν 
είς τό σον κράτος ύπόβασιν εϊλετο. καί ού μόνον ώς Μωϋσή Ίοθόρ ούδέν 
σοι συνεισήνεγκεν ούτος διά παραιφάσεως, αλλά καί τά μέγιστα ώφελη-

7 ώκυπτέρου φήμης: vide ad p. 10, 10. 

5 χ3ές καί πρώην: cf. ρ. 3 , 1 7 . φρυαττόμενα ενη: Ps. 2 , 1 ; άλλόγλωττα: 
vox biblica, cf. Bar. 4, 15; Ez. 3, 6. 6 - 7 φόβος - αϋτά: Exod. 15, 14 et 16. 
7 - 8 elç κακόν στηρίξας: cf. 1er. 21, 10. 9 eis - περιιστών : cf. prov. neogr. κάνω τήν 
ανάγκη φιλοτιμία ; Hist. 369,14-15. 1 0 - 1 1 νικοποιόν . . . δεξιάν : cf. Sap.10, 20 : ύπέρ-
μαχόν σου χείρα (Vulg. : victricem manum tuam) ; cf. Lampe s. v. 15-16 κα3άπερ -
ένοπτρισάμενος: Ps. 47, 9. 19-20 εύλογητός - σοι : Gen. 14, 20. 2 2 Δαυιτικόν: 
syncrisis usitatissima, vide Ind. nom. ; cf. Mich. Chon. I . 215,15 sqq. 23 μετά - όφ3αλ-
μών: cf. p. 37, 16; Mich. Chon. I . 216, 3-4 . 2 5 - 2 6 πολεμιστή ν - σου: cf. 1 Regn. 
16, 18; Mich. Chon. I . 216, 6-7 . 2 8 - 2 9 ώς - παραιφάσεως: cf. Exod. 4, 18. 

19 Χολοδογόμορ V : correxi ex Gen. 14. 20 
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μένος εϊς αύτήυ την σατράπευσιν παλίμπους γίνεται κήρυξ περίτρανος 
των σων θαυμασίων τοις Γήπαισι προσδραμούμενος καί την σήν εις 
αυτούς προευτρεπίσων διάβασιν καί διατρανωσόμενος τόν οπίσω καί 
παρά πόδας αύτω έλευσόμενον ισχυρότερόν τε είναι κατά πολύ καί 

5 βασιλεύει ν των άπάντων δήιτουάεν άξιώτατον, καί ουττερ αυτός διά 
τό της σατραπείας χ3αμαλόν τε καί περιπέζιον τόν σφαιρωτήρα λύειν 
άμηχανεϊ δεδιώς τό εν χειρί πτύον και τό δόρυ ώς άξίνην υποβλεπό-
μενος, δηλονότι τήν διχοτομούσαν και διαιρούσαν αυτοκρατορική ν 
ίσχΰν τά παράσπονδα καί μή των εθνών. 

10 Εντεύθεν τό ρεϊ3ρον "Ίστρος ύπέστρωσε καί φλοίσβου άτερ καί 
κύματος εις Γηπαίδων χώραν παρέπεμψε, Γήπαιδες δέ αυτοί άλλος 
άλλο3εν και μάλα άλλος και όμοϋ όπόσον γεραρόν καί άπόλεκτον τή 
δχ3η συνελ3όντες τοϋ ποταμού πρό τής αποβάθρας καί μετ' αύτήν 
(τ )ήν άπόβασιν πλατει καί άνεωγότι στόματι άνευφήμουν σε καί μόνον 

15 ου κύριον αύτών άνηγόρευον, αύτού και ταύτα παρόντος τού σφών 
ήγεμόνος καί μή μόνον τοϊς δρωμένοις ού δυσκολαίνοντος, αλλά καί 
συνδιατι3εμένου τοις λοιποίς τήν άνάρρησιν. όντως ήκουσται νύν τά 
ανήκουστα και τε3έαται τά αθέατα, "Ιστρος άμαχεί διαπλωϊζόμενος, 
γόνυ κάμπτοντες Γήπαιδες άνδροφονίας άτερ καί οπλισμού, και 

20 βασιλεύς 'Ρωμαίων ώς κοινός δεσπότης υπό τούτων φιλοφρονούμενος. 

Καί γήν μέν καί ύδωρ έξ Ελλάδος Ξέρξης πάλαι αϊτών καί ούτω 
καταλύσαι τό χρόνιον μίσος έπαγγελλόμενος ού μόνον ούκ είχεν εντελές 
τό ζητούμενον, άλλα καί οί πρέσβεις κατά φρεάτων επί κεφαλήν έπω-
σ3έντες εις γήν καί ΰδωρ, εξ ών συνετέ3ησαν, άνελύ3ησαν· σύ δέ, μεγα-

25 λουργέ βασιλεύ, ού κυάθω ύδατος, ούδέ βώλακι γης παρά Γηπαίδων 
δεξιω3είς επανέζευξας, άλλ' επί τήν αύτών έπιβαλών τό υπόδημα καί 
εποπτεύσας βασιλικώς και πασαν έπελ3ών όφ3αλμώ κα3ά τήν ΤΤαλαι-
στίνην ό 'Αβραάμ, δ δή καί τής ες δσον ούδέπω τελεωτέρας τών Γηπαί-
δων καταδουλώσεως προχάραγμά τι φαμέν καί προκέντημα, ώσπερ 

30 άρα τήν δι' οφθαλμών 'Αβραάμ τής Χαναάν κατασκόπευσιν τής είσέπειτα 
κοτταδρομής καί χειρώσεως εχεγγύου άναφαίρετον. 

Τοιούτος ήμίν εκ τών ύπογυίων καμάτων έπανήκεις, ώ βασιλεύ, μυρία 
μέν και τά με3' δπλων στήσας τρόπαια, ούκ ελάττω δέ καί τά αναίμακτα· 
δ γάρ ε3νος ού νόμω παρεστήσω πολέμου, τούτο διά τού έκτριβέντος 

1 sqq. κήρυξ etc. : comparatio elaborata (Bela = Io. Baptista, Imp. Isaacius = 
Christus) ex Mat. 3, 11; Mar. 1, 7; Lue. 3, 16; Mat. 3, 12 et 10; Lue. 3 ,9 . 
21-24 γήν - έττωσ^έντες: cf. Her. 7, 32 et 131-3. 25 κυά$ω - yfjç: alludit ad 
Her. 6, 48-49 (cf. 4, 126-7; 5, 17-8. 73; 7. 32); cf. Theod. Prodr. In Io. Comn. P.G. 
133, 1386 A 3-5. 26 έττί - υπόδημα: Ps. 107,10. 27-30 έττοτττεύσα; - κατα-
σκόττευσιν : cf. Gen. 13, 14. 
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σιδήρω σωφρονεΐν ή νάγκασας, ô δ' δπλοις ύπηγάγου και δόρασιν, ούτως 
έστίν ύττόσττονδον, ώς τη υστεροβουλία εττιμεμφόμενον άχθεσθαι, δτι 
μή έκοντί αλλ' άναγκαστώς τόν του σου κράτους υπαυχένιον φέρει 
ζυγόν. 

5 Καί οί μέν έσπέριοι βάρβαροι εύχονται εις την έω διαβήυαί σε και 
τοις εκεϊσε πολεμίοις σνμπλέκεσθαι, ώς αν άδεώς αύτοί και ήσύχως 
βιώσκωσι μή τό της σης έυοτττριζόμενοι κόρυθος μέτωπον, μήτε μήν 
τήν εκείθεν έκπαλλομένην αίγλη υ ύττειδόμενοι δσα και πυρός άκάματον 
έρωήν, οι δε ττερι τήν εω τοις κατά τήν εσπέρα ν προσέχει ν τόν νουν 

10 ποτνιώνται, αΰτοΐς δε μηδόλως έπιστρατεύειν σε· ώς γάρ καί χείρα 
ζώντος Θεού τάς σάς παλάμας δεδίασι. μάτην δε όμως κάκεΐνοί τε καί 
ούτοι τήν σήν κατ' αυτών [ έπέλευσιν άπευχόμενοι άλλήλοις άνταποπέμ-
πονται· à γαρ καί βεβούλευται Κύριος, ποία τις ανθρώπων έπίνοια 
διασκεδάσαι δυνήσεται ; βεβούλευται δε πάντως, ώς θαρρούντως ήμείς 

15 πεποίθαμεν τό ΰπήκοον καί αυτοί δε οΐ βάρβαροι προφοιβάζονται, 
μηδένα των εχθρών ώφελήσειν εν σοί, και ώς θήσεις τά όχυρώματα 
αυτών δειλίαν καί τάς επαύλεις εις ερήμωσιν. καί όλαι πόλεις βαρβαρικαί 
καί δλα στρατεύματα τω σώ κράτει καθυποκύψουσιν, δτι Κύριος άντι-
στήριγμά σοι καί ιστών έν εύρυχώρω τους πόδας σου. 

20 Και ήμεϊς μέν έκ τών ήδη γεγονότων και ενεστώτων καί τά έσόμενα 
τεκμαιρόμενοι τοιαϊσδε χρησταϊς έλπίσιν υποθαλπόμεθα καί τάς εκβάσεις 
τούτων τάχιον ΐδεϊν τό θείον ΐκεσιάζομεν, Θεός δ' έπακούοι μέν τών ευχών, 
διδοίη δέ και πέρατι τάς ελπίδας· και ό πάλαι κατά τήν γραφήν τά έθνη 
διαμερίσας || και κατά αριθμόν αγγέλων αύτοϋ τά τούτων δριαθέμενος, 

25 οΰτός σοι τήν τών απάντων εθνών δοίη διεξαγωγήν και κυβέρνησιν, 
αυτός τε της μεγάλης βουλής τής πατρικής γενόμενος άγγελος έπ' 
εσχάτων ένδύς τό ήμέτερον δι' ή μας καί τά έθνη πάντα κλήρο ν ίδιον 
πατρόθεν λαβών καί σοί τήν τούτων άρχήν τω θεοειδεΐ άγγέλω παγκρατή 
παρασχόμενος, παρ' ou σοι καταλλήλως μεγέθει τω τής αρχής καί ή 

30 ζωή παρατεθείη ές μήκιστον καί τό κράτος ειη σου πολυχρόνιον. 

24 αγγέλων: hic et infra 26. 28 ad imperatoris nomen Angelus alludit orator. 

7 μή-μέτωττον: cf. Horn. 11.16,70 ; infra p. 133,12; Hist. 413,3-4. 7 - 9 μήτε -
ερωήν: cf. Horn. II. 16, 127: nvpôs δηίοιο Ιωήν; pro ìc^vNicetas έρωήν legisse videtur; 
pro δηίοιο solitum ignis epitheton (II. 5, 4; al.) posuit, quod tarnen per hypallagen 
ignis ímpetu tribuit. 10-11 χείρα - ΘεοΟ: Hb. 10, 31. 13-14 S - δυνήσεται: 
cf. Is. 14, 27. 16 μηδένα - σοί : Ps. 88, 23. 16-17 ζήσεις - δειλίαν : Ps. 
88, 41. 17 tòs - έρήμωσιν: Ps. 68, 26 et 1er. 4, 7. 18-19 Kúpios - σοι: cf. 
Ps. 17, 19. Ιστών - σου : Ps. 30, 9. 23 -24 ό-δέμενος: cf. Deut. 32, 8. 26 τη; -
άγγελος : Is. 9, 5. 26-27 έπ' - ημάς: alludit ad 1 Pe. 1,20. 27 -28 τά -
λαβών: cf. Ps. 2, 8. 
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E 

Τ ο ΰ α ΰ τ ο ϋ · Έ π ι θ α λ ά μ ι ο ς ό π η ν ί κ α ό β α σ ι λ ε ύ ς Ί σ α ά κ ι ο ς 
ό " Α γ γ ε λ ο ς ή γ ά γ ε τ ο εις γ υ ν α ί κ α τ η ν Θ υ γ α τ έ ρ α τ ο ΰ ρ η γ ό ς 
Ο ύ γ γ ρ ί α ς τ ο υ Β έ λ α , ή καί ώ ν ο μ ά σ 3 η Μ α ρ ί α - ε γ ρ ά φ η δέ 
β α σ ι λ ι κ ο ύ γ ρ α μ μ α τ ι κ ο ύ ε τ ι δ ν τ ο ς . 

5 Ei καί μή κατά νυμφώνα βασιλείου εσταλταί μοι ό λόγος, θεοείκελε 
βασιλεϋ, ουτ ' αμφιον ένδιάθρυπτον περικείμευος, οϋτ1 άμπεχόμενος 
χιτώνα μαλακόν τε καί περιρρέοντα, αλλ1 ού παρά τούτο της νϋν 
άπέσται κοινοτερπούς χαρμονής, ούδ' ότι την άξίαν λοΐσθος λαμπρότητα, 
ενεκά τε τούτου τέλεον θυραυλήσειε κατεπτηχώς τε καί συστελλόμένος, 

10 μή κατά τον εύαγγελικόν εκείνον δυσείμονα ριφείη έκάς που τοΰ συλλόγου 
καί ποιναϊς υπόδικος εσεται, οίς ούκ εχων γάμου περιβολήν τον νυμφώνα 
λαθρηδόν είσελήλυθε· μάλλον οΰν φαιδρός εϊσίοι την παστάδα ευ εΐδώς 
σε, τον νυμφίον καί τόν της παγκοίνου ταύτης αίτιώμενον πανηγύρεως, 
ού τοις λαμπροΤς μόνον καί γαύροις τών λόγων έκ τού δήπουθεν τόν 

15 θάλαμο ν άναπετάσαντα, τοις δέ μή τοιούτοις τάς θύρας έπιζυγώσαντα, 
άλλα καί τοις κατά πόδας ομοίως άνεικότα την πάροδον έώ γαρ λέγειν, 
ώς εύδαιμονισθείη αν ούτοσί παρά σοΰ, τοΰ νυμφίου άμα καί δειπνο-
κλήτορος, εις τήν ίεράν σου ταύτη ν προσκληθείς πανήγυριν, ούχ δτι-
περ οΐ τήν τού λόγου μαρμαίρουσαν ένδιδυσκόμενοι δίπλακα της 

20 παστάδος της σης ύπελείφθησαν, δπερ συμπεπτώκει τ ώ εύοτγγελικώ 
έστιάτορι των | επιφανών εκείνων σκηψαμένων δαιτυμόνων, του μεν 
άγρόν νεώνητον, του δέ ζεύγος άροτήρων βοών, τού δ' οίονδήτι 
εμποδοστάτημα ετερον, δραμεϊν πρός τό εστιατόριο ν, άλλ' ότι καί αύτόν 
συνεισελθεϊν έκείνοις έγκέκρικας καί ούκ έστιν α π ' έλπίδος άγλαΐας 

25 μετασχεΐν εξ ήλιακών σελαγημάτων σών κατά τό εμπαλιν άναλυόντων 
και καθ1 οΐαν τινά καμπή ν καί επάνοδο ν προσπιπτόντων αύτώ. 

Ά λ λ α ταύτα μέν εστωσαν ες τοσόνδε, ίνα μή μακρότερον άποτείνοντες 
λόγον εξω πίπτοιμεν τού καιρού· ό δέ μοι λόγος τόνθάλαμον είσιών ού 
κατά τό έξ 'Ιθάκης μειράκιον τήν ένδον άγασθείς λαμπρότητα φθέγγεται -

30 ,,Ζηνός που τοιοίδε δόμοι καί κτέατ' εασιν," ούδέ κάκεϊνα της Γραφής 
άναλέγεταΐ" ,,ώς καλοί σου οϊ οίκοι, 'Ιακώβ, αί σκηναί σου ώς παράδεισοι 
επί ποταμών και ώς αΐ σκηναί, ας επηξε Κύριος," υπερβάς δέ ταύτα 

5-12 κατά - είσελήλυθε : cf. Mat. 22, 11-14. 20 sqq. δπερ etc.: cf. Luc. 14, 
18-19. 29-30 κστά - εασιν: cf. Horn. Od. 4, 74: Ζηνόξ που τοιήδε γ' 'Ολυμπίου 
1νδο3εν αύλή et 4, 78—79 : τέκνα φίλ', ήτοι Ζηνί βροτων ούκ άν τι; έρίζοι • | dSàvcrroi γαρ 
του γε δόμοι καί κτήματ' εασιν. 31-32 ώ ; - Κύριος: Num. 24, 5-6. 

12 είσίη V 17 του σου V: correxi ex lin. 13 supra 26 οΐαν Hi: οίον V 
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ττηδδ και ΐεται προς ττανηγυρισμόν και τοις τελουμένοις οίον ένθουσιών 
χορείαν βούλεται συνισταν, ούχ οϊαν Κνώσσιοι παρθένοι Δαιδάλω 
άσκηθεϊσαν έστήσαντο χαριζομέυω Άρεάδνη, όπηνίκα Θησεύς εξήλθε 
λαβύρινθο ν τον δυσέλικτον, άλλ' ή υ εν Έλικώνι Μούσαι πολλάκις 

5 εποίησαν, και δρεψάμενος άνθη εγκωμίων εκ λειμώνων άκηράτων, ών 
εστί φυτηκόμος ρητορική, τη ν παστάδακαταπάττει ταύτη vi τή ν βασίλειο ν, 
όποΐά εΐσι τά τήδε. και yàp ό μέν νυμφίος βασιλεύς ώραίος διαφερόντως 
παρά τούς των ανθρώπων υιούς, ή δέ νύμφη βασίλισσα νεανις καλή μέν 
κομιδή καί τήν ένδον λαμπρότητα τοΤς ψυχικοϊς απαστράπτουσα 

10 κάλλεσιν, αρίστη δέ καί την έξωθεν ευφυία ν, και μώμος ουδείς εστίν εν 
αυτή, ην Θεός αρμόζει τ ω βασιλεϊ βοηθόν αυτω κατ' αυτόν, μή είναι 
μόνον έθέλων ώς όλίγω πρότερον καί αϋλον μικρού και άσώματον, τό 
δ* ύπό χείρα ήμεΐς εύφραινόμεθα εύαγγελικώς δια τήν τού νυμφίου 
φωνήν. 

15 "Ω γλυκείας ταύτης ή μέρας, έν ή νυμφεύεται βασιλεύς νέος νέαν, 
ωραίος ώραίαν, ανθούσαν άνθών, ό εκ τριγονίας αύχών τό γένος βασίλειον 
τήν εκ Καισάρων Ιουλίων τήν γένεσιν ελκουσαν. καί ήλιος ών αύτός 
σελήνη συνοδεύει τηλεφανεϊ εις φαύσιν κοινήν τ ω της βασιλείας κατα-
πηχθείς στερεώματι, μηκέτ* άσέληνον νύκτα καταχεϊσθαί οί των 

20 ανακτόρων βουλόμενος· ην δή χθες μέν καί πρώην του βασιλικού φάους 
διεστώσαν οϋκουν ήν όρδν όλολαμπή καί πλησίφωτον, νυν δέ τ ω ήλίω 
βασιλεϊ προσεγγίσασα τηλεφανής καί πάμφωτος έσάγαν γεγένηται 
απεναντίας τ ω νυκτερινω τούτω μεγάλω φωστήρι. 

ΟΤμαι γούν ώς τό διάφορον ήμϊν βάρβαρον ταϊς ήμετέραιςάχθεσθήσε-
25 ται τελεταΐς καί ταΐς νύν έμπικρανθέν νυμφεύσεσι κόψεταιτόντήςπορφύρας 

ύφορώμενον καινισμόν, öv μικρω ύστερον έορτάσομεν ήμεϊς τό ύπήκοον, 
καί τούς έκ ταύτης ώς άπό τίνος ορίζοντος άνατελούντας έωσφόρους 
και τά φώτα πλείω τή των 'Ρωμαίων παρέξοντας, οΐμώζεται δ' ώς 
εφθην ειπείν, καθά δή καί τούς βατράχους ό μύθος εΐρηκεν ò Αΐσώπειος 

30 ήλίου γάμον άγάλλοντος, ώς αύτίκα των τελμάτων άποξηρανθησο-
μένων θερμοτέραις άκτΐσι καί πλείοσι, σύν αύτοϊς δέ και αύτών άπολου-
μένων ώς μηκέτ' εμφιλοχωρεΐν έχόντων τενάγεσιν. εν δέ τή συνόδω των 
δυοΐν τούτων μεγάλων φωστήρων καί οί των αστέρων χοροί (ούτοι δ' 

2 - 4 οϊαν - δυσέλικτον : cf. Horn. II. 18, 591-2; Nicetas interpretationem Pausaniae 
9, 40, 3 (cf. 7, 4, 5 et 8, 16, 3) sequitur. 4 - 5 ήν - έποίησαν: alludit ad Hes. 
Theog. 1 sqq.; cf. p. 15, 22-23. 7 - 8 ωραίος - utoús: Ps. 44, 3. 8 - 1 0 καλή -
κάλλεσιν: cf. Ps. 44, 14. 10 -11 μωμο; - αυτή: Cant. 4, 7. βοη3όν - αυτόν: 
Gen. 2, 18. 1 3 - 1 4 δια - φωνήν: Joh. 3, 29. 20 χ3έζ καί πρώην: vide ad. 
p. 3, 17. 23 τ ω - φωστήρι: alludit ad Gen. 1, 16. 2 5 - 2 6 τον - καινισμόν: 
cf. Hist. 219, 16-220, 3. 2 9 - 3 2 κα3ά-τενάγεσιν : cf. Aesop. Fab. 314 Perry; 
Babr. 24. 

3 Άρεάδνη : ad formam cf. Suda α 3820 19 ol: liti coni. Mim" 24 tòMì: 
τόν Vs 32 τή συνόδω Mi : των συνόδων V 
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αν εΐεν οι μερικοί δυνάσται της γης καί βραχέα γένη διέπειν λαχόντες) 
διηγήσονται μεν κατά τούς Δαυιτικούς ουρανούς τά μεγαλεία, δσα εφ' 
ήμΐν τετέλεκεν ό Θεός, ύποκύψουσι δέ καί τοις ύπερλάμπουσιν αυτούς 
φωστήρσι και ταττεινοτέραν ένδείξονται την προσκύνησιν δείσαντες, μή 

5 ταϊς άπλέτοις ύποκρυβώσι λαμπρότησι, μηδ' ότι άνίαχουσι γινωσκό-
μενοι, ή τέλεον της οικείας έδρας καταιτεσόντες εις έσχάτην μοΐραν 
άττοκυλισ3ώσι τοϋ στερεώματος, ει δ' εν όνείροις ò σώφρων 'Ιωσήφ 
έώρα οΐ τούς αστέρας ώς ήλίω αλλω κα3υποκύπτοντας, υπαρ σοι, τω 
νεωτέρω καί σωφρονεστέρω δήπου3εν Ιωσήφ, οΐ τροπολογούμενοι 

10 αστέρες ούτοι κα3υποκύψουσιν. 
"Ινα δ' έκφανέστερον τά κατά τούς νυμφευομένους ό λόγος εκθήται, 

εΐ και τά τοϋ ήλίου, ό φασιν, έκδηλότερα διηγήσεται, ό μέν νυμφίος νέος, 
σώφρων, μνήμων, ανδρείος, μεγαλοπρεπής, εύμα3ής, δν ò μέν Άρίστωνος 
πάλαι υπέγραψε καί έζήτησεν ώς αριστα τον βίον ευδαιμονίσοντα, ούχ 

15 εύρε δέ, άλλ' εστη μέχρι καί της σκιδς, ήμΐν δέ δέδωκεν ό Θεός ΐδείν, καί 
λευκός δέ καθ' ους φησιν ό αύτός παιδας3εών, καί πνρράκης μετά κάλλους 
όφ3αλμών κατά τον άνδρεΐον και πραον ανακτα τόν Δαυίδ καί κατά 
τήν εαυτού καρδία ν εύρη μένος Θεώ, σοφός όμού καί ανδρείος βασιλεύς 
τ ' αγαθός καρτεράς τ ' αίχμητής, έν σιδήρω καί λόγω πάντα κα3ιστών 

20 εξ αγρίων ήμερα καί πει3οΐ καί βία κηλών, Ερμού 3εράπων καί "Αρεος, 
τι3ασσούς καί χειροή3εις τούς άν3ισταμένους ποιών καί τω φαρμάκω 
μέν των βελών καί τω των λόγων δέ κατακοιμίζων κεστώ καί τή εκ 
τούτων δυνάμει καταδημαγωγών ήττον ούχί· κατά γάρ εκείνους τούς 
πάλαι καί Μουσών λειμώνα περιχορεύοντας αύτοκράτορας καί δηΐω 

25 χαίροντας "Αρεϊ καί ο! πόλεων ήσαν λαφυραγωγηταί καί φιλοσοφία 
προσεκάλουν τά πλείστα καί πάρεδρον εϊχον αυτήν καί έφέστιον, καί 
ούτος έν άμφοτέροις κράτιστος ών και μεγακλεής έπιστάς τά διερρωγότα 
καί διεσπασμένα μέλη τού της βασιλείας σώματος | είς μίαν συναγήοχεν 
άρτιότητα, στήσας μέν και με3' δπλων τρόπαια, ούκ ολίγα δέ καί 

30 πει3ούς άνεγείρας αριστεία αναίμακτα, καί σαφώς τοϊς πασι διατρανώσας 

1 δυνάσται τή; γης: lob 12,19. 2 διηγήσονται - ούρα vous: cf. Ps. 18, 2. 
2 - 3 τά - Θεός: cf. Ps. 70, 19; Luc. 1, 49; Act. 2, 11. 7 - 8 et - κα3υ·π·οκύτΓΓοντας: 
cf. Gen. 37, 9. 11 sqq. cf. p. 88, 3 sqq. 12 -15 ό - σκιάς : cf. Plat. Resp. 
487 a : εστίν oöv δττη μέμψη τοιούτον έτπτήδευμα, ô μή ποτ' αν τι; οίός τε γένοιτο 
ίκανώς â-τπτηδεΰσαι, ε! μή φύσει εϊη μνήμων, εύμαδής, μεγαλοπρεπής, εύχαρις, φίλος 
τε Kai συγγενής άλη3είας, δικαιοσύνης, ανδρείας, σωφροσύνης; infra ρ. 56, 19. 
16 λευκός - 3εών: cf. Plat. Resp. 474 e. 16-17 πυρράκης - όφ3αλμων: 1 Regn. 
16, 12 et 17 ,42 ; cf. p. 32 ,23 ; 5 8 , 2 3 - 4 ; 98 ,12 .16 . 17-18 κατά - άνδρεϊος: 
coniungitur Ps. 88, 21 (εύρον Δαυίδ τόν δοϋλόν μου) cum 1 Regn. 13, 14 (ζητήσει 
Κύριος έαυτφ ávSpcoirov κατά τήν καρδίαν αύτοϋ). 18—19 βασιλεύς - αίχμητής: 
Hom. II. 3, 179. 20 Έρμου - "Αρεος: locus communis, cf. Regel, F R B , Ind. 
s. v. ; infra p. 54, 3 -4 ; 129, 21 -2 ; Hist. 125, 5-8. 22 κεστφ: vide ad p. 18, 22. 

11 εκδηται V 
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ώς άμαχου τι χρήμα συυδραμόντα λόγος καί χείρ και λίαν έπέραστον, 
ότι καί δισσούμενον κατά πλείστα, μή συνδυαζόμενου άγαθόν. 

Γεγηρακυΐαν οϋ/ν την των Αϋσόνων ήγεμονίαν || καί ήδη κεκμηκυΐαν 
παντάττασι βουληθέν τό θείον άνανεώσασθαι καί γήρας άποξΰσαν 

5 θήσειν αύθις σφριγώσάν τε καί άκμάζουσαν επιεικώς μεγίστη ψυχής 
αρετή καί άλκή σώματος άξιαγάστου φέρον προσήρμοσε συνακμάσειν 
τη συγκράσει καί τή συμφύσει ταυτηνί προμηθούμενον. εΐ δέ δεϊ τι καί 
τών -θύραθεν επισυνεϊραι τ φ λόγω, ουδέν ή τών 'Ρωμαίων άπεφκει 
βασιλεία τής παρθενικής εκείνης νεάνιδος, ήτις κήτει θαλασσίω έξέκειτο 

10 προς κατάποσιν, και τάχ' αν ήφάντωτο τέλεον και φχετ' αίστος άπυστος 
υπό την πολυχανδεστάτην καταδϋσα γένυν έκείνην καί δι' αυτής εις 
την γαστέρα προχωρήσασα τοϋ θηρός, λέγω δή τον ώμηστήν εκείνον 
και δυσπρόσιτον τύραννον, εΐ μή κατά Περσέα και αυτός έπιστάς καί εις 
εΟκαιρον άφικόμενος εξέσωσας αυτήν επινοίας τάχιον τον βορόν εκείνον 

15 θήρα προσουδίσας, τον μήτε φορητόν μήτε μέτριον, où κυνέην "Αιδου 
περιβαλόμενος, ουδέ κεφαλήν Γοργόνος κατ' ασπίδα προβεβλημένος καί 
σιδήρω ένσκευασάμενος διφυεϊ καί προς ξίφος χαλκευθέντι καί παρεγ-
κλιυομένω προς δρέπανον και φερόμενος διαέριος, άλλ' ώς μεν θεόθεν 
άφιγμένος ειρήνης πρύτανις άγγελος, δ σοι καί εις προσώνυμον προσκε-

20 κλήρωται, πτηνός ήσθα καί αυτός τή θεία κουφιζόμενος χάριτι, άντί δέ 
τής λοιπής αγχεμάχου σκευής τής άνωθεν ηΰμοίρεις ροπής, πρός δέ 
τομήν τοϋ πολλά φθάσαντος κακουργήσαι παλαμναίου θηρός τ φ τούς 
ασθενείς περιζωννύοντι δύναμιν έκραταιου καί κατίσχυες, ή νδή πανοπλίαν 
καί πολλφ κρειττονεύουσαν ϊσμεν εκείνης τής μυθικής, ην Περσεύς 

25 καινότερον ώπλιστο. 

Ούκοϋν καί θεόθεν αυτήν μνηστευσάμενος ώς καλών αυτός κάλλιστα 
τά εδνα προσενηνόχεις άποσόβησιν άπαντος του λυποϋντος χρονίως 
και λευκήν έξαπιναίως ήμέραν ιδεΐν άνθ' ούτω κατηφεστάτης και ζοφερδς, 
ή κατά τον Ίθακήσιον εκείνον ήρωα τον πολύτλαν όμοΰ και πολύμητιν 

3 Αϋσόνων = "Ρωμαίων, cf. Hist. 195, 11. 8 SúpaSev: e paganismo, cf. p. 43, 
3.25; 187, 1 ; Hist. 399, 9; 803, 4; vide Lampe s.v. 12-13λέγω-τύραννον: nomina 
adversariorumConsiliosupprimisoient. 28 λευκήν ήμέραν: vide ad p. 4, 8—9. 

3 sqq. γεγηρακυΐαν etc.: cf. infra p. 85, 22 sqq. 4 yrípa; οπτοξϋσαν: Horn. 
II. 9,446 ; infra p. 85,28. 8 sqq. Mythos Andromedae (cf. Apollod. Bibl. 2, 4, 3, 2 sqq.) 
etiam infra p. 89, 6 sqq. aftertur. 10 φχετ' - απυστοζ : Horn. Od. 1, 242. 14 έτπ-
voías τάχιον: cf. Hes. Scut. 222 de Perseo: ô δ' ώζ τε νόημ' έττοτδτο. 15-18 ού -
διαέριοζ: uti Perseus, cf. Hes. Scut. 221-224. 15 κυνέην "Αιδου: cf. Horn. 
II. 5, 845; infra p. 66, 26; 133, 13; Hist. 508, 2. 18 δρέπανον - διαέριος: alludit 
ad Zach. 5, 1 -2 (cf. p. 28, 23). 19 εΙρήνης - άγγελος: c f . Is. 33, 7 (an 52, 7?). 
2 2 - 2 3 τω - δύναμιν: 1 Regn. 2, 4; Ps. 17, 33 et 40. 23 έκραταιου: vox biblica, 
quae saepe in L X X recurrit. 29 κατά - πολύμητιν: cf. Horn. Od. 1, 1-3 . 

7 δεϊ Mi : δή V 22-23 τοϋ άσ3ενεΐς V : τοϋ άσδενοΟΐ Mi 
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άττάρας καί αύτός της έυεγκούσης καί πλείω νόον καί πραγμάτων έμπει-
ρίαυ ικανή ν συλλεξάμενος,δτι καί πολλοίς προσέμιξας ε3νεσιν, είτα τη πα-
τρίδι χρόνιος εποφθείς καί άσπάσιος τη ν εκ προγονικού κλήρου προσήκου-
σάν σοι βασιλείαν καί ήςαύτόςάξιώτεροςάρχειντυραννουμένηνκακώςεύρες 

5 καί πολλοίς άνέδην βιαζομένην εκμανέσιν έρασταϊς, οία Πηνελόπην 
εκείνος μνηστήρσιν άσχήμοσι. βάλλη μεν ούν καί πα3αίνη τήν ψυχήν, 
τά κατ' αϋτήν δ' όμως δια3ήσειν εύ προορώμενός τε καί προσκοπούμενος 
καρτερείς τήν επί τούτοις ώς ταλασίφρων βάσανου καί ύποκρίνη τόν 
άπα3ήήγούντόνμηδόλωςτή τυραννουμένη προσήκοντα, εωςτφ ξίφεικα3' 

ίο ώραν χρησάμενος έπέ3ου τοις έκ της φαύλης συμμορίας καί τούς μεν έκ 
μέσου 3έμενος, τους δ' οίς πεπόνθασιν έτεροι μεταδιδάξας τά λώονα, καί 
τους μέν πραΰνας, τούς δέ καταιδέσας, έπί πασι δ' ούν τω φιλαν3ρώπω 
μάλλον απάντων χρησάμενος κα3άπερ τινός κηλΐδος εξεκά3ηρας τά 
άνάκτορα τά τού 'Ρωμαϊκού γένους άποσκορακίσας φ3άρματα. 

15 Καί τά εντός είς καλλίστη ν άρμονίαν μετενεγκών έπί τους κύκλω 
ταύτης αντιζήλους μεταχωρείς καί ώς μέν φεραυγής ήλιος olà τινα 
όμίχλην τήν Λατινικήν όμαιχμίαν διασκεδάζεις καί εις λαμπράν αΐ3ρίαν 
έξαίφνης μεταποιείς τά ήμέτερα, καί τόν έκ των Σικελικών άντρων 
άναδύντα άγριου Τυφώνα καί ήμϊν έξ όλε3ρίων έπιπνεύσαντα παρά 

20 δόξαν κατασιγάζεις καί εις έαυτόν συντριβέντα συστραφήναι ποιείς, καν 
έτι βρέμων δεινόν άσ3μαίνη τα/ρ 3υμοΰ τή βία τών φ3ασάντων 3λιβό-
μενος. ώς δέ δώρημα τέλειον ύψό3εν ήμϊν καταβάν καί της εις ήμδς 
ΐλαρωτέρας κήρυξ προσνεύσεως τού 3είου τήν ύβριν καταπαύεις Μωάβ 
καί τούς όνειδισμούς και κονδυλισμούς τών υιών Άμμών, οίς τό τού 

25 Θεού άγιου ε3νος ώνείδιζον καί Δάκης μέν σοι δουλαγωγεϊται, Δαλμάτης 
δέ καί 'Ιλλυριός ταπεινούταί σοι, ύποπίπτει δ' ό Παίων, ό δ' 'Αλαμανός 
σπένδεται, και όλως εις τάς πλαγίω λόγω τοις πάλαι φημιζομένας χρυσας 
ημέρας πεπαλινδρόμηκε τά ήμέτερα καί είκότως. 

Εί τις γάρ3εό3εν είλήφει τό κράτος ούκ έπινοίαςάν3ρωπίνης μεσιτευ-
30 σάσης, καί αύτός αύτό προσειλήφεις, αύτοκράτορ 3εοειδέστατε· εί γάρ 

και διά Θεού βασιλείς βασιλεύουσι καί δυνάσται γράφουσι δικαιοσύνη ν, 
άλλ' ούν άριδηλότερον έπί σοί πως ή άνω3εν ροπή καί3εία κα3υπούργηκε 

19 Τυφώνα: non tantum Typhon (Gigas), sed etiam procella, cf. Hes. Theog. 307 
(ubi testes pro άνομον ανεμον habent) et 869. 

3 χρόνιο; έττοφ3είς: alludit ad Horn. Od. 17, 327. 5 - 6 οία - άσχήμοσι: cf. 
Horn. Od. 1, 221 sqq. (al.); Hist. 661, 15-16. 8 ταλασίφρων: Epith. Ulixis, cf. Od. 
1, 87 (al.). 10 φαύλης συμμορία;: cf. Hist. 349, 11. 14 φ·9άρματα: vox biblica, 
cf. Lev. 22, 25. 21 πυρ 3υμοϋ: Deut. 32, 22 ; 1er. 4 , 4 ; 15 ,14 ; infra p. 185,9. 
2 2 δώρημα - καταβάν: Jac. 1, 17. 2 3 - 2 5 τήν - ώνείδιζον: Soph. 2, 8. 2 7 - 2 8 sis 
- είκότω;: cf. Hist. 7 9 , 1 ; vide etiam infra p. 95, 4 ; Hes. Op. 109-126; Arat. 
Phaen. 96 sqq. 31 δια - δικαιοσύνην: Prov. 8, 15. 

5 άνέδην Mi : άναίδην V 2 3 προνεύσεως V 27 φημιζομενοι; V 
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δύναμη, αμέσως, ϊν' ούτως είπω, καί άναιτίως τό ττδν έξανύσασα· και 
χάρις Θεώ τ ω εις τα ίδια πεψομφότι σε καί ώς πνεύμα ζωογόνο ν ήμΐν 
έπιπέμψαντι καί κέρας έγηγερκότι σωτηρίας, ούχ όπως εν τ ω οϊκω του 
νέου σου καί πράου Δαυίδ, άλλά κάπί τοις πιστοϊς άπασι διά σου τοΤς 

5 εις αυτόν πλουτοϋσι πεποίθησιν, | καί λί3ον έμβεβληκότι άκρόγωνον τά 
διεστώτα συνάπτοντα. άμα γάρ έπέστης, καί άμα τοις άπ<ωρ)υγμένοις 
έχαρίσω τό ζώσιμον καί τό του Ιεζεκιήλ εκαινουργεΐτο άντικρυς εφ' 
ήμΐν όστδ συνήγετο πρός όστδ καί τά της αρχής ρήγματα προς μίαν 
διαρτίαν συνεπή γ νυτό τε καί συνηρμόζετο. καί τοιούτος μεν ó νυμφίος, 

10 ϊν' εκ πολλών όλίγα εϊποιμι, δτι μηδ' ό λόγος άλλο τι προΰθετο ή μόνον 
δσαι τά τής σήμερον τελετής. 

Ή δέ μνηστευομένη σοι, αύτοκράτορ, αρίστη μεν καί τό κάλλος, 
έξαισία δέ και τήν ώραν, αξία δέ καί τοιώδε συζυγήναί σοι ανακτι, 
καλή δέ έως σφόδρα καί τήν ένδον λαμπρότητα καί ποικίλη τ ω κόσμοι 

15 των αρετών καί περιρρεομένη ταύταις καθάπερ τισί κροσσωτοϊς, περι-
φανής δέ καί τό γένος καί των ευ γεγονότων δτιπερ κράτιστον μετά γε 
σέ τόν άμύμονα άνακτα. αναφέρει γάρ τάς πρώτας του γένους καταβολάς 
ες Καίσαρας 'Ιουλίους καί Αυγούστους τούς μοναρχήσαντας καί εϊ τι 
τής εΟδαίμονος εκείνης φύτλης περιβόητον καί εξαίρετου· τό δέ προσεχές 

20 ταυτησί γένος τη βασιλεία ταύτη προσευγενισθέν έπεκτήσατο πλείω 
τήν εύκλειαν καί δόξης μετέλαχε μείζονος* ό γάρ έκ γένους σοι προσήκων 
μέγας αυτοκράτωρ έκεΐνος, ό μάλλον διά τό τών άριστοπραξιών μέγεθος 
ή τήν κλήσιν τόθεώνυμον κληρωσάμενος, έκ τής γενεάς ταύτης έμνηστεύ-
σατό οί γυναίκα τήν εν γυναιξί καλλίστην έκείνην, τό του γένους όντως 

25 όσφράδιον. καλή μέν ούν ή νυμφευομένη σοι νεδνις, ώ βασιλεϋ, καί δι' 
όπερ ό λόγος είρηκεν (où γάρ βοώπις μόνον καί χρυσή τό είδος καί 
δολιχόδειρος, ταύτα δή & ταΐς εαυτών θεαίναις "Ελληνες έπεφήμιζον, 
άλλ' δλη καλή καί έως σφόδρα καλή κάν τ ω κάλλει πασών βασιλεύουσα) 
καλλίστη δέ καί ότι σοι παρέστη έκ δεξιών καί τοϋ κάλλους αυτής έπεθύ-

30 μησας, ού χάριν και τοις ύπέρ τού συζυγήναί σοι λόγοις τό ούς κλίνα-
σα, καθ' ή ν άδει θυγατέρα Δαυίδ του τε οικείου λαοϋ έπελάθετο καί του 
οίκου τοϋ πατρός αυτής άπεδήμησεν. 

2 3 τ ό 3εώνυμον: (Έμ)μανουήλ = με3' ήμων ό Θεός, cf. Is. 7, 14 ; Mat. 1, 23. 

2 εϊ; τά ίδια: Joh. 1, 11. 2 πνεύμα ζωογόνον: 1 Co. 15, 45. 3 -4 κέρας -
Δαυίδ: cf. Luc. 1, 69. 4 -5 τοϊ$ (alt.) - πεποίθησιν: 1 Pe. 1, 21. 5 -6 AíSov 
- συνέπττοντα: Eph. 2, 20. 7 -9 τό (alt.)-συνηρμόζετο: Ez. cap. 37. 15 περιρ-
ρεομένη . . . κροσσωτοϊς: alludit ad Ps. 44,14. 26 βοώτπς: epith. Iunonis, II. 
1, 551 (al.); χρυσή: epith. Veneris, II. 22, 470; Od. 8, 337 (al.); δολιχόδειρος : apud 
Hom. epith. cygnorum, minime dearum, cf. II. 2, 460; 15, 692; Hist. 151, 21-4, 
Helena et 739, 9, Athena δ. appellatili·. 29-32 σοι - άπεδήμησεν: Ps. 44, 10-12; 
cf. p. 6, 15. 

6 ά(νωρωρ)υγμένοΐζ Mi 
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Έττί τοιούτοις ήμίν ή πανήγυρη και τοιαύτα έορτάζομεν σήμερον, 
δύο άγα3οποιών φωστήρων σύνοδον καί συνέλευσιν, οΐ καί στηρίζοντες 
άμα καί προποδίζοντες τάς οικείας φαύσεις ποιοϊεν τ φ της βασιλείας 
χρονίζοντες στερεώματι. εΐστίασε μέν ποτε καί ó βασιλεύς 'Αλέξανδρος 

5 έαυτώ τε καί τοις φίλοις γάμους μετά το Δαρείο ν τόν Πέρση ν έλεϊν καί ές 
άνδρώνα μέν έκατόγκλινον τό δείπνο ν έποίει τό έπιγάμιον, κλίνη δέ ή ν 
έκάστω άργυρόπους, χρυσόπους δέ ή αυτού, άττασα δ' έπέπαστο πέπλοις 
άλουργοϊςκαί ποικίλοις εξ ύφής μεγατίμου βαρβαρικής, ού ταύτα δέ μόνα 
τού δείπνου ήσαν φιλότιμα, αλλά καί αί πεζικαί δυνάμεις αϊ ναυτικαί τε 

10 και ίππικαί καί αΐ παρεπιδημούσαι τ ω τότε πρεσβεΐαι εΐστιώντο ά3ρόαι 
πολυτελώς, αϊ μέν αντιπρόσωποι περί την προαύλειον, αί δέ κατακλι-
νόμεναι σύνεγγυς, έπεί δέ ήν καιρός ές δαϊτα παριέναι, προσαλπιστά τά 
δείπνα έγίνοντο, τό μέν συγκλητικόν άδούσης μέλος της σάλπιγγος, όταν 
παρήει δειπνήσων 'Αλέξανδρος, τό δ' άνακλητικόν, || δταν έσήμαινον 

15 άπαλλάττεσ3αι· έφ' ίκαναΐς δ' έφεξής ήμέραιςθύσας τους γάμους καί τοις 
έξ 'Ινδικής 3αυματοποιοϊς τραγωδοϊς τε καί κωμικοϊς ανήκε τόν3άλαμον. 
άλλ' 'Αλέξανδρος μέν, εΐ καί τοις περί τον γάμον πολυτελέσι τούτοις 
έκόμπαζε καί πολλήν ένεποίει τοις συνεστιωμένοις κατάπληξιν, άλλ' où 
κάπΐ τοϊς άλλοις είχε μέγα φρονεί ν μη κατά τύχη ν ούσι τήν 'Αλεξάνδρου, 

20 περί δέ τά καιριώτατα ύποσκάζουσιν ή τε γάρ νυμφευομένη βάρβαρος 
ήν καί ζωγρη3εϊσα χ3ές καί δορίκτητος, δτ ' 'Αλέξανδρος της Ελληνικής 
έσδήτος άντενεπορπεϊτο τήν βάρβαρον καί άξύμφυλον εις τόν πάτριον 
νόμον παρανομών, σοΰ δέ, νυμφίε καί βασιλεΰ, λαμπρά μέν καί δσα περί 
τόν3άλαμον καί πολλώ των 'Αλεξάνδρου τοις έχέφροσιν αίρετώτερα, δτι 

25 καί χρηστοτέρας βασιλείας είσί σύμβολα καί ούκ αντικρυς ύπερφωνούντα 
φύσιν τήν βρότειον ούδέ προς τό βαρβαρικώτερον αποκλίνοντα, εκείνα 
δέ πλούτος άστάτου τύχης μεταφερόμενος καί μήπω καθαρώς 'Αλεξάνδρου 
γεγενημένα μεταπεπτώκει προς ετερον λαμπρότερα δέ καί τά κατά τήν 
νυμφευομένην σοι βασιλίδα καί ούχ οΐάπερ έπ' Άλεξάνδρω σχεδιάζοντες 

30 επαιζον ερωτες εν μέση τη πολεμία μιγνύντες τά άμικτα καί συνάτττοντες 
τά άσύναπτα, όπλισμόν καί 3αλιασμόν, αίμα καί πόμα είρηναϊον, χάλκεον 
χιτώνα καί στολήν νυμφικήν, γέλωτα καί κλαυ3μόν, ήχήν ένυάλιον καί 
γαμήλιον, σάλπιγγα και φόρμιγγα, Άφροδίτην καί "Αρεα, καί ών έδήου 
τήτες τήν γήν καί παρέλυε τής αρχής, τούτους άρτι πρός παιάνα καί 

35 ΰμέναιον παρεισφέροντες καί αύτώ ταύτην παρευνάζοντες σήμερον, ήν 
ή τύχη χ3ές παρεϊχεν αίχμάλωτον. 

4 sqq. εΐστίασε etc. : cf. Arrian. Anab. 7, 4, 4 sqq. ; Athen, p. 538 b - 539 a. 
19 τύχη υ . . . 'Αλεξάνδρου: videtur prov., cf. Hist. 807, 8-9. 2 1 - 2 3 δτ' - παρα-
νομών : cf. Arrian. Anab. 4, 7, 4 ; Plut. Alex. cap. 45. 2 5 - 2 6 ούκ - βρότειον : cf. 
Arrian. Anab. 7, 20, 1; 7, 23, 2; Aelian. Var. Hist. 2, 19; 5, 12. 31 χάλκεον χι-
τώνα: Horn. II. 13, 439-40. 

27 fort, melius άστάτω τύχη 
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Πήγνυσι δέ καί μύθος παστάδα Πηλέως καί Θέτιδος και έστιδ τούς 
θεούς εν άυτρω πετρήεντι περί που öpos τό Πήλιον καί Απόλλων μεν 
αρμόζεται κίθαριν φαεινήν, αί δέ ΜοΟσαι αναβάλλονται καλόν άείδειν, 
μετ' où πολύ δέ εις νεικος αυτοϊς περιίσταται τό συμπόσιο ν ή yàp "Epis 

5 αυτόκλητος είσφοιτά καί τό μήλον εις μέσον ρίπτει, κάντεύθεν τό παν 
άνατέτραπται. τοιαύτα μεν καί τά μυθικά, εφ' οίς έμεγαλαύχουν οί έκ 
Πηλέως πάλαι καί Θέτιδος· τα δέ νυν ταύτα τρισευτυχή νυμφεύματα 
ύπέρ τά μυθικά βελτίω καί εύκλεέστερα· où | γαρ άντρο ν ώδε καί Πήλιον 
καί βαθεϊα έρημία καί απάνθρωπος άναχώρησις, αλλ' αΐγλήεις οίκος άva-

io κτορικός, ή δ* Έρις πόρρω που άπελήλαται· τί γάρ αύτή και νυμφώνι 
τω βασιλικω ; ουδέ τ φ μήλω τις εστίν ένθάδε πάροδος, έκεΐ μέν γάρ είκότως 
είσερριπτεϊτο· περί γάρ κάλλους ήριζον άπασαι καί εκάστη βασιλευτέραν 
έαυτήν εις είδος ήγεϊτο καί κομίσασθαι τό μήλον δείγμα του νικάν ήγωνί-
ζετο· ενταύθα δέ τό κατά πασών πρωτεϊον ή νύμφη κληρωσαμένη καί 

15 βασιλίς, υπέρ μέν 'Αφροδίτη ν τό είδος ούσα καλή, συνετωτέρα δέ και βασι-
λικωτέρα "Ηρας καί 'Αθηνάς, τή μέν Έριδι ούδ' έμβλέψαι τω νυμφώνι βρα-
χύ τι γοϋν συγκεχώρηκε, τό δέ μήλον εχει λαβοϋσα του κάλλους καί τής 
αρετής άναμφήριστον γέρας καί διαπρύσιον, δηλονότι τό συνάρχειν καί 
συμβασιλεύειν σοι τω άνακτι καί συνδεσπόζειν τής σφαιροσχήμου γής. 

20 Έπεί οϋν ούδ' οί πάλαι νυμφώνες καί θάλαμοι τοις ήμετέροις τούτοις 
άνθάμιλλοι, αλλά τών μέν έπίπαν έπιδοξότεροι, των δέ λίαν είσί χαριέ-
στεροι, φέρε σκιρτήσωμεν έπ' αΰτοΐς καί πανήγυριν ταύτην πασών 
χαρμονικωτέραν στησώμεθα· ίνα δέ πλείων εϊη τις ή διάχυσις, παρίτω 
μετά τής κιθάρας Δαυίδ και μέλος άδέτω τό νυμφικόν, βασιλεύς πρδος 

25 καί θεοπρόβλητος τω πραοτάτω καί θεοχειροτονήτω σοι αΰτοκράτορι, 
καί αύτός ώς νυμφίος έκπορευόμενος έκ παστού αύτοϋ άγαλλιάσεται 
ώς γίγας δραμεΐν όδόν αύτοϋ* σοι <γ)άρ άδειν ταύτα τον φιλωδόν καί 
φιλόψαλμον Δαυίδ είποιμεν αν, καλόν καί νυμφίον άποκαλοϋντά σε 
καί πορευόμενον έκ παστού αίγλης γέμοντα καί μαρμαρυγής καί γί-

30 γαντα διά τό ταχύ και άνδρεϊον, οίς χρησάμευος συνερίθοις εις τήν τής 
αύτοκρατορίας περιωπήν άνέδραμες και την τής δικαιοσύνης μετ' 
ευφροσύνης τρέχεις όδόν τό δέ λοιπόν τού ψαλτωδήματος, ,,άπ' άκρου 
τοϋ ούρανοϋ ή έξοδος αυτού και τό κατάντημα αυτού έως άκρου τού 
ούρανοϋ· και ούκ εστίν δς άποκρυβήσεται τήν θέρμην αύτοϋ," τήν τής 

35 σής αύτοκρατορίας σεμνύνει δύναμιν καί τό μηδέν αύτην διαφεύγειν 
περιλαμβάνουσαν τό πάν τή τής εύποιΐας θερμότητι. θέρεις γάρ ούχί 

1 sqq . πήγνυσι etc.: cf. e. g. Pind. Pyth. 3, 86 sqq. 2 άντρω πετρήεντι: cf. 
Hes.Op.533. 3 άναβάλλονται-άείδειν: cf. Horn. Od. 1,155; 8,266. 2 4 - 2 5 βασι-
λεύς - αΰτοκράτορι: cf. p. 32, 22. 26 αυτός - αύτοϋ: Ps. 18, 6. 3 1 - 3 2 τήν -
όδόν: Prov. 8, 20. 3 2 - 3 4 άπ' - αύτοϋ: Ps. 18, 7. 3 6 - ρ . 4 3 , 1 3έρεις - φλέγεις: 
cf. ρ. 26, 13-4. 

31 περιωπόν V 
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φλέγεις από του της αρχής υψώματος καί ττδσι πάρει πάυτ' εφόρων 
και πάυτ' έπακούωυ, ταύτα δή όπερ ό αισθητός ούτος Ομυηται παρά 
τοις εξωθευ ήλιος, καί Δαυίδ μεν τοιούτου ήσέ σοι του έπιθαλάμιον τάς 
της ψαλμικής κιθάρας έπιτρέχωυ χορδάς· παρελθέτω δέ καί αυτός 

5 Σολομώυ κάκ του τώυ άσμάτωυ άσματος άρμοζέσθω τά πρόσφορα 
ρήματα· ,,ό υυμφίος καί καλός έκλελοχισμέυος άπό μυρίωυ, κεφαλή 
αύτοϋ ώς χρυσίου και φάζ, βόστρυχοι αυτού ώς έλάται, σιαγόυες 
αύτοΰ ώς φιάλαι, φάρυγξ αύτοϋ γλυκασμός, δλος επιθυμία." 

Ίυα δέ μή ελλιπή εϊη τά χαροποιά ταύτα καί έπιυυμφίδια άσματα, 
10 καί αυτή τή βασιλίδι καί νύμφη τά υυμφικά προσαδέσθωσαυ. καί 

Δαυίδ μέν αύθις τό δεκάχορδου ψαλτήριου άρμοσάμευος ύποκρεκέτω 
λέγωυ· „Παρέστη ή βασίλισσα εκ δεξιώυ σου έυ ΐματισμφ διαχρύσω 
περιβεβλημέυη, πεποικιλμέυη" είτε τω κόσμω τώυ αρετών τώ ποι-
κίλω τε καί παυτοδαπώ, εϊτε τή τής άλουργίδος περιπορπήσει καί 

15 τω βασιλικφ μοδιόλω, οίς αύτήυ μετημφίασας τοις τής βασιλείας εξαι-
ρέτοις καθωραΐσας συμβόλοις, ώσπερ καί σέ πρότερου δόξη καί τιμή 
Θεός έστεφάυωσε καί έχαρίσατό σοι δυομα τό Οπερ πδυ όνομα πάυτα 
ύποτάξας υπό τους πόδας σου. ό δέ Σολομώυ τήυ αύτήν ήν έπί σοι 
άνελίττων βίβλον, άδέτω καί ούτος ώραϊον αύτή τό μελώδημα καί 

20 έπαπορών οίον έπί τω νύν πρώτως ιδέσθαι την βασιλίδα τά σα περι-
πολούσαν ανάκτορα καί έπ' αγαθή τύχη υυμφευομένην σοι- μετήρας 
yàp ταύτην ώς άμπελου, ει καί μή εξ Αιγύπτου, άλλ' εκείθεν όθεν καί 
τάς αυτού θυγατέρας άγειν έντελεϊσθαί φησι τώ βορρά διά τού προ-
φήτου Θεός. „τίς αύτη," φασκέτω, ,,ή έκκύπτουσα ώσεί όρθρος, καλή 

25 ώς σελήυη, εκλεκτή ώς ό ήλιος;" εΐ δέ δει τι καί τώυ θυραίωυ μελω-
δημάτων τοις θείοις τούτοις παραμϊξαι καί ήμετέροις, άδέτω καί Σαπφώ 
ή ποιήτρια μετά χείρας έχουσα χορδότονον φόρμιγγα· ,,χαίροις ά 
νύμφα, χαιρέτω δ' ό υυμφίος." 

Άλλά, βασιλεΰ, εϊη σοι καί τους ύπεναντίους ήττάυ καί τοιαίσδε 
30 θαλιάζειυ τελεταϊς τό ύπήκοου. καί τώυ υυμφευμάτωυ τούτων καί 

3 εξωθεν: vide ad ρ. 38, 8. 25 3υραίων: vide ibid. 

1 - 3 π α ν τ ' - ήλιος: Horn. II. 3,277 (al.). 6 - 7 έκλελοχισμένος - έλάται: Cant. 5, 
10-11. 7 - 8 σιαγόνε; - φιάλαι: Cant. 5, 13. φάρυγξ - έπώυμία: Cant. 5, 16. 
12-13 παρέστη - πεποικιλμέυη : Ps. 44, 10; cf. ρ. 6, 15. 16-17 δόξη-έστεφάνωσε: 
Ps. 8,6. έχαρίσατό - όνομα (alt.): Phi. 2,9. 17-18 πάντα - σου: 1 Co. 15, 27. 
21 έπ' òyaSf) τύχη : cf. ρ. 4, 17. 21-22 μετήρα;-ΑίγΟπτου: Ps. 79, 9. 22-24 ό3εν -
Θεός: Is. 43, 6. 24-25 τίς - ήλιος: Cant. 6, 10. 2 7 - 2 8 χαίροις - νυμφίος: 
Sappho fr. 117 Lobel - Page: χαίροις ά νύμφα, χαιρέτω δ' ό γάμβρος; Nicetas certo ά 
et ό legit (cf. Lobel-Page, App.). 

5 των V s 7 ώς pr. et alt. om. L X X καί φάζ : σωφείρ (cf. 1 Par. 15, 20) V: 
correxi ex Cant. 5, 11 8 γλυκασμοί L X X in Cant. 5, 16 15 μοδιόλω Mi: 
μοδιέλω V 20 έπαπορών . . . Ιδέσθαι: fort, έπαφορών . . . Ιδέτω Mi™· 25 ώς: ή V 
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συνδυάσεωυ σύ μεν ϊδοις υιούς κάκ τούτων αύθις επιγονάς εως τρίτης 
καί τετάρτης γενεάς καί γένοιο εύφραινόμενος έπ' αύτοϊς, ούχ ότιπερ 
άπλώς εις τόν κόσμον είσήλθοσαν άνθρωποι, άλλ* ότι καί των 'Ρωμαϊκών 
αλληλοδιάδοχοι σκήπτρων, ημείς δέ δέσποτας πατρφζοντας ακριβώς, 

5 ώστε συνεϊναί σε μεθ* ημών ές άεί καί μετά γήρας βαθύ καί πιότατον 
εκλιπόντα μή έκλιπεΐν, οία έωραμένον εν τοις εκ τής όσφύος σου έκμα-
γείοις καί εν διαδοχαϊς ούτως τό κράτος άδιάδοχον έχοντα, εύροι δέ 
καί ή χείρ σου τούς εχθρούς σου καί σοι γένοιντο αί ήμέραι ώς αϊ ήμέραι 
του ούρανοϋ καί τό κράτος σου πολυχρόνιον. 

Σ τ ί χ ο ι τ ο υ Χων ιάτου επί τα ΐ ς άναφωνήσεσι τ ώ ν δή-
μων, όπην ίκα ό βασιλεύς Ί σ α ά κ ι ο ς σ υ ν ε ζ ύ γ η τ η θ υ γ α τ ρ ί 
τ ο υ ρηγός Ο ύ γ γ ρ ί α ς Βελδ. 

1 Βασίλισσα τών ημερών ή σήμερον ήμερα, 
2 καθ' ην ό μέγας βασιλεύς, ó σιδηρούς βραχίων, 
3 ό γίγας Ίσαάκιος, ό τών εθνών διώκτης, 
4 νυμφεύεται τρισευκλεώς εις κοινωνίαν γάμου 
5 την εκ ρηγών (τών εύγενών) καί τών περιωνύμων, 
6 την άρεταΐς εκλάμπουσαν, άνθοΰσαν εν τώ κάλλει, 
7 την ΰπεράρασαν άπλώς άπάσας έν τοις πασι, 
8 την πανταχού βασίλισσαν, την πανταχού κρατούσαν. 
9 Χαίρε, (ναι) χαίρε, βασιλεύ, φρικτέ, βαρβαροκτόνε, 

10 άντίτυπε τού λάμποντος έν ούραυω φωσφόρου, 
11 όσας ήμίν φωτοβολεί, καί τόσας τάς ακτίνας 
12 λάμπεις αύτός ώς φεραυγής, καταφαιδρύνεις πάντας· 
13 ιδού καί δίσκος έτερος, χύσις φωτός έτέρα 

1-2 έως - γενεάς: Exod. 20,5. 2 - 3 ότι - άνθρωποι : Joh. 16,21. 
6 έκ της όσφύος: cf. Gen. 35, 11 (al.); Hist. 8, 3-4 (al.). 7 - 8 εύροι - σου 
(alt.) : Ps. 20, 9. 8 - 9 καί (alt.) - οΰρανοϋ: Ps. 88, 30. 

1-4 cf. supra p. 36, 15-16. 5 cf. p. 36, 17; 40, 17-9; infra ν . 19. 11-14 cf. p. 
36, 17-23; infra ν . 20. 

4 άκριβώς: deest aliquid e.g. εχοιμεν Mi™' mihi αυτούς Ιδοιμεν melius videtur, 
sed omnino nihil addere praeopto 

Lemma Χωνειάτου C Usp άναφανήσεσι C Usp : corr. Mor δίμων an δυίμων ? C : 
δίμων Usp leg. Mor: δυίμων leg. Η. Ο. Coxe, Catal. Bibl. Bodl. : corr. Mor τ ώ 
£ηγός Οϋγρίας Βελά C 5 βηγαινών καί περί καί C Usp : corr. Mor 7 άπάσαν Cpo 

9 val add. Mor: ώ Usp 10 λάμπαντος C 11 φωτοβολείς C Usp: corr. Mor 
13 Ιδού - έτέρα om. Usp δισκότος C Ιστερος C : έστερος leg. Mor : έσπερος coni. Mor 
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14 εκ συναφείας σου της νϋν της γαμικής άστράτπει· 
15 αν δέ καί φώτα λάμπουσιν ενδο·9εν της πορφύρας 
16 από των άρτι τελετών τοΟ βασιλείου γάμου, 
17 όποιος σοι φλεγήσεται χορός των άλλοδρόων. 
18 Χαίρε, χαριτοβλέφαρε, των γυναικών άριστη, 
19 ρηγών μεγάλων βλάστη μα, παλαιστεφών, άλκίμων, 
20 ην δίκην άπαστράπτουσαν σελήνης όλοκύκλου 
21 νυμφεύεται τρισευκλεώς εν νυμφιδίοις λέκτροις 
22 αϋτάναξ Ισαάκ ι ος "Άγγελος Αύσονάρχης, 
23 ό σκήπτρων των 'Ρωμαϊκών έννομος κληρονόμος· 
24 χαίρε καί πορφυρόπαιδας άποκυήσοις παΐδας, 
25 γενναίους, βριαρόχειρας, άλκίμους, πατρομοίους, 
26 ώς φ3άσαι τους αγγελικούς αλληλοδιαδόχους 
27 εως τερμάτων χρονικών, εως της συντελείας. 
28 Λέγουσι, 3εϊε βασιλεΟ, και τόν άντίτυπόν σου 
29 τόν σελασφόρον ήλιον ·9ϋειν ποτέ τούς γάμους 
30 και τών βατράχων την πλη·9ϋν ελεεινολογεϊσθαι, 
31 ώς τ ω πολλώ πυρσεύματι της ακτινοβολίας 
32 μελλούσης της ΰγρότητος φ5αρήναι τών τελμάτων· 
33 αν γοϋν τοις γάμοις ήλιος έφόβει τους βατράχους, 
34 άπάρτι τί ποιήσουσιν οί τών εδνών δυνάσται 
35 γάμους τους σους μανθάνοντες καί τάς παστοπηγίας 
36 καί προσδοκώντες απ' αυτών ακτίνας φαιδροτάτας ; 
37 ώσεί κηρός τακήσονται, και πάντες άπολοϋνται. 
38 Ίδού καιρός εύφρόσυνος καί χαρμονης ημέρα· 
39 πάντες άγαλλιάσθωσαν, τά πάντα μειδιάτω 
40 ταΐς έορταϊς καί τελεταις τών αύτοκρατορούντων, 
41 κα3' ας ωραίος έκ παστού προέρχεται νυμφίος 
42 αϋτάναξ Ίσαάκιος "Αγγελος Αΰσονάρχης 
43 καί την υψίδρομον όδόν της αυτοκρατορίας 
44 άγαλλιάσεται δραμεΐν ώσπερ άκάμας γίγας, 
45 τι3είς άπ' άκρων ουρανού τήν εξοδον του κράτους 

15-17 cf. ρ. 36, 24-8. 22 = ν. 42. 23 cf. ρ. 39, 3. 24-27 cf. ρ. 44,1-7. 
27 êcos τήζ συντελείας : alludit ad Mat. 28,20. 28-32 cf. p. 36, 29-32. 34-37 cf. p. 
36, 32-37, 7. 37 ώσεί - τακήσονται : Idt. 16, 15; Ps. 96, 5. 38-40 cf. p. 41, 1; 
42, 22-3. 41-47 cf. p. 42, 26-43, 3. 

17 σου φλογήσεται C Usp: corr. Mor χωρό; C 22 αύτονάρχη; C 
23 ό σκήπτρων : όσκήπτωρ C : corr. Usp 24 άττοκυήσεΐΐ C : corr. Usp 26 φ3άσαι : 
σφάσαι C : φάναι Usp : corr. Mor 28 λέγουσι : ελουσι C : corr. Usp 29 τόν : tous C 
31 πυρεύματι Usp άκτινοβαλίας C : άκτιναβολίας leg. Mor 33 TOUS γάμου; C 
34 άπάρτι C 36 φαιδρό-"· C 39 άγαλλιάστωσαν C μειδιάστω C: 
μειδιάσ$ω Usp 45 TiSoùs C άπ' : έπ' Usp 
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46 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ ν 97 

46 καΐ την κατάντησιυ αύτοϋ μέχρι δυσμών εσχάτων, 
47 ώστε μηδένα την αύτοϋ 3έρμην άποκρυβήναι. 
48 Ναί, ναί, σκηπτοϋχε βασιλεϋ, ναί, ναι, φρικτέ βαρβάρου, 
49 έξάπλου και μεγέ3υνε μέχρις και συντελεί ας 
50 σειράν χρυσήν προγονικήν σης αυτοκρατορίας 
51 καί πρόσ9ες παϊδας τοις παισίν ώς νίκας έπί νίκαις 
52 αεί νικών τά παλαιά καλοϊς τοις νεωτέροις, 
53 όπως τό σύμπαν πλήρωμα τοϋ κράτους τών Αΰσόνων 
54 τοις έξ όσφύος σου σκιρτά, χορεύη σου ταΐς νίκαις. 
55 Συνεύχονταί μοι καί φασιν οί συμπαρεστηκότες· 
56 „Γένοιτο ταϋτα, γένοιτο· γένοιτο, πέρας λάβοι, 
57 Θεέ 9εών, ό βασιλεύς πάντων τών βασιλέων." 

ς 

Τού αύτοϋ· Μονφδία εις τον ulòv α ύ τ ο ϋ τεθνηκότα 
νήπιο ν. 

Είτα λειμώνά τις παριών και τούτου ένδον ίδών ή φυτόν διαρρυέν 
ή άνθος άποψυγέν ούκ άντιπαρήλθεν άπα3ής την ψυχή ν και αδα-

5 κρυς, τό δέ γε συμφυές άν3ρώποις φίλοικτον ενδεικνύμενος ώς ένήν 
έκόψατο εν τοις ούτω ταχύ παρερχομένοις πα3ηνάμενος καί βλη3είς 
διακάρδια καί ώσπερ αύτός ών ό φυτευσάμενος όδυράμενος, εγώ δέ 
τον οίκεϊον παϊδα, ύπέρ ou έμόγησα πλείστα, ώς άναδράμη κατά τών 
δένδρων τά εύφυα, καί δν πολυωρήσειν εϋελπις ήν, τούτον δή τον 

10 χ3ές μέν Βάλλοντα, vuvi δέ ώς φυτόν έπί γης έρριμένον προ ώρας, ούχί 
καί λόγω δακρύσω, αλλ' έκκομίσας παραδράμω σιγή; πάντως καί 
στήλην άνατετραμμένην, αρχαίας έργον χειρός, θεασάμενος έπεστέναξα 
αν, ώς είχον, άναδραμών τη μνήμη προς τό άρχέτυπον, έπί δέ τ ω 
κειμέυω ούχ ούτως παιδί, καί μάλιστα ότι και κατ' εικόνα διήρτιστο 

15 τήν έμήν κάμοΰ του τεκόντος έναπεμάττετο τήν μορφήν; έν τίνι ούν 
ώς έν έσόπτρω λείω έμαυτόν έκ τούδε 3εάσομαι ή τίς με τον πατέρα 
υιός προσείπη πατρόμοιος; 

3 είτα: de είτα ut incipit vide J. Darrouzès, REB 20, 1962, p. 73, not. 22; cf. Mich. 
Chon. I. 208, 1 sqq. : Είτα . . . ημείς δέ. 

54 cf. p. 44, 6-7. 56 cf. Idt. 13, 20. 57 cf. Dan. 2, 47; 1 Ti. 6, 15; Αρ. 19, 16. 
12 άρχαίας ipyov χειρός: cf. Hist. 581, 15. 

51 ιταισοΐν (?) C: παισσίν leg. Mor 54 χορεύει C 56 γένοι καί πέρας C Usp: 
corr. Mor 

11 έτπκωμίσας V 14 ούτως : δττως V 
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V 97 ΛΟΓΟΣ ς 47 

"Ω αώρου θανάτου· ώ άνυιτοίστου συμφοράς· ουδέ y à p εισέτι δύ-
ναμαι φέρει υ του ένδον τάραχου, κείται car νους ό του ζήν άξιος· τάφον 
οίκεϊ και ζόφου ό φωτί παρόμοιος· και δυ, ει παρήν, ή ποίησις ήλίω 
εϊρηκεν έυαλίγκιον, κατά τά Λοκρά τ ώ υ ρόδων άπέρρευσε τ ά χ ι ο ν 

5 καί τοσούτου ώς τ ά άνθη έδωκεν όσμήυ, δσου έμποιήσαι μείζω τήυ 
συυαίσθησιν του κακού τοις άπαξ είληφόσι τ ώ υ εκείνου πεΐραν καλών, 
ει γάρ καί μηδέττω τήυ τό κρεϊττου εκ του χείρονος διαιροΟσαυ ήλι-
κίαυ έπεφθάκει, άλλ' ούν και ευ βραχεί σώματι του έπειτα τταρέφαιυεν 
άνθρωπου ελπίσι χρηστοτέραις ύποσαίυων του φύσαυτα. φευ ότι ώς 

20 κομήτης ή φέγγος άστραπής μικρά περιαυγάσας ήμδς παρά δόξαν 
άπέσβης, ώ παΤ. τίς ή ταχεία τ ώ υ έυθέυδεν α π α γ ω γ ή ; τίς ή τού "Αιδου 
προλόχισις, ΰφ' ής υπήχθης της υπό γ η υ μήπω καθαρώς της εις του 
βίου άψάμευος; έδει μηδέ τήυ αρχήν δλως γενέσθαι, ΐυ' ούτως είποιμι 
τ φ πάθει υικώμευος, ή γεγουότα μετά γήρας άπελθεΐυ λιπαρού καί μή 

15 ευ υέω έτι τ ω σώματι - κρεΐσσου γάρ μή πεΐραν σχεΐν άγαθού τίνος 
ή ευ χερσί δεξάμευόυ τινα τό ποθούμενον εύθύς ιδέσθαι άφαίρεσιν, 
ώσπερ της τύχης έτερόφρονος γινομέυης ευ τ ώ παράγειυ μέυ φιλότιμου 
τό ζητούμευου, έπισυυάπτειυ δέ τ ω δώρω τόν μόρου καί τήυ πρώτηυ 
οίου επιφθάυειυ άφήυ. 

20 "Ω οίας μέυ μετέσχομεν χαρμονής, ήυίκα προσεϊπας πρώτως του 
ήλιου της μητρικής υηδύος έκθορώυ, καί κατά τούτο μέν ότι άνθρωπος 
γεγένηται τού γένους διάδοχος, άλλά δή καί ότι τήν ώραν άγαλμα-
τίας καί εις κάλλος έξεσμένος τον έξω άνθρωπον οίας δέ λύπης άέλ-
π τ ω ς έπλήρωσας τήν κοινήν μητέρα τήν γήν ύπελθών καί τούς ψυ-

25 χρούς ταύτης κόλπους άμφιχυθείς. ώς δριμύτερων τών έπιθανατίων 
ώδίνων πεΐραν άρτι δέδωκας ή δτε σε ή φύσις εις φώς κατήπειγεν άρτι-
ώσασα, δσω τότε μέν ή τού ζην επέθαλπεν ελπίς καί τ ό της ψυχής 
έκούφιζεν όδυυώμευου, υύυ δέ ή αίώυιος ες καρδίαυ πλήττει άπέλευσις 
και ή μηδέποτε φιλυπόστροφος αποδημία κευτεϊ τήυ ψυχήυ καί τοις 

30 φιλοτεκνούσιν άναξαίυει τό άλγημα καί π ω ς κατ' έυδελέχειαυ άνανεού-
μευου τίθησι. δένδρου μέν γάρ, κατά τον Ί ώ β ειπείν τόν τλησίπονον, 
είσαύθις εκκοπέν επανθεΐ καί ό ράδαμνος αύτού ού μή έκλίπη· έάν γάρ 
γηράση εν τ η γ ή , φησίυ, ή ρίζα αύτού, καί άυθήσει από όσμής ύδατος, 
άυήρ δέ τελευτήσας ωχετο, πεσώυ δέ βροτός ούκέτι εστίν. 

14 γήρας λιπαρόν: Eustath.p. 1676 : γήρας δέ λιπαρών τό δίχα υόσου . . . καί άλλως 
δέ τό εύδαιμον. 25 άμφιχυ3είς: amplectens, cf. Horn. Od. 16, 214: άμφιχυθείς 
πατέρα. 

3 - 4 fjAícp έναλίγκιον: cf. Horn. Od. 24, 148. 4 κατά - |5όδωυ: cf. p. 14, 15. 
5 τ ά - όσμήν: cf. Cant. 2, 11-3 . 14 γήρας λιπαρόν: cf. Horn. Od. 11 ,135. 
2 1 - 2 2 ότι - γεγένηται: Joh. 16, 21. 3 1 - 3 4 δένδρον - εστίν: lob 14, 7-10. 

12 της pr. : τοις V : ad corr. cf. Aristoph. Ran. 174 (ύπάγεθ' ύμεΐς της όδοϋ) 
18 πρώην V 32 ό : ή V 
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48 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ V 97 

ΎΩ βραχύν μέν χρόυον εύφράνας ή μας, λυπήσων δέ άδιάδοχα· ώ γεύ-
σας μέν ή μας άγαθοϋ τίνος, καθ' όσον χρόνου έφιλοτιμήσω σού τόν έρωτα, 
μή κορέσας δέ, αλλά κεχηνότας άφείς καί τω πόθω κάμνοντας ατελεύ-
τητα· οΐ καί πεπόνθαμεν όμοια τοις θησαυρώ παριαύουσι καί σαινο-

5 μένοις, εις άνθρακας δ' εξαίφνης μεταμειφθέντα τούτον ίδοϋσι, καί όσα 
οΐ τόν της ημέρας όφθαλμόν τόν έπέραστον ήλιον ταϊς κατά μικρόν 
άναβάσεσι φαϋσαι γλίχονται τά μεσημβρινά, ώς αν καθαρώτερον μέν 
τοις όρατοΐς έμβλέψωσι, πλείονος δέ και της εξ αύτοϋ θέρμης μετάσχω-
σιν, ó δέ μικρόν τι φανείς καί όσον άναβήναι βραχύ τόν ορίζοντα των 

10 έλπίδων άφείς έψευσμένους ή νέφος ύπέδυ παχύ καί μελάντατον ή 
άλλως γούν ύπεκρύβη, ώς εΐπερ άνηρπάσθη τού στερεώματος· οίς 
καί κουφότερον ήν εν τελεία μένειν χήτει φαυσιβολίας ηλιακής ή έπείγε· 
σθαι μέν εις φως μαρμαρύσσον τρανότερον, μή κατατρ(υφδν) δ' όπόσον 
εδει φωτός· καθάπερ οΐμαι καί τοίς έν σπάνει των δι' εφέσεως βέλτιον 

15 μηδ' ές πεϊραν όλως των ηδέων έλθει ν ή έλθόντας καί την αγαθή υ των 
ανιαρών <ί)δόντας μετάπτωσιν οίχομένην παρά πόδας εχειν αύτήν. 

Φεϋ· φεύ· λειμών κάλλους εύθαλής τόν έμόν οίκίσκον ττεριεχόρευεν, 
άλλ' άνθήσας παραχρήμα άπερρύη· πηγή κατά τήν έμήν οίκίαν ήδεϊα 
καί διειδής έκελάρυζεν, άλλ' όχετηγός θάνατος αίφνης μετημάρευσε 

20 παρ' 'Αχέροντα άλυκόν καί άποτον οίμαι ύδωρ άποκλυσόμενος μελι-
χρω νάματι. τίς άρα τό ένόν εαρ συνέτεμε καί θέρος έπήνεγκε παρακαί-
ριον; τίς τήν έμήν γλυκεΐαν καί ποικίλον κωτίλλουσαν άηδόνα προ 
ώρας εδειξεν άφωνον, μή λύσασαν καθαρώς τό πτερόν, μηδ' ές τέλος 
ένεαρίσασαν; τίς βάρβαρος καί θεριστής άπάνθρωπος Τηρεύς φθέγμα 

25 χελιδόνος άφεΐλεν ούτως ηδύ; ή τίς θηρευτής άγριος τόν έμόν συνεί-
ληφε τέττιγα, ετι μέν σιτούμενον δρόσον, στηθοφυεϊ δέ μαγάδι λιγυρόν 
καί ώς άλσος τά έμά καταφωνοϋντα δώμάτα; 

Οίος έπί σοι κωκυτός, τέκνον, κατά συμμορίας έγήγερται, άλλου 
άλλο τι τών σών άναλεγομένου καλών καί θρήνων ποιουμένου πρό-

30 φασιν. ϊδοι δ' άν τις καί τό δια Ήλιου του ζηλωτοϋ καί πυρίπνου 
θεόθεν καινουργηθέν έν έμοί δια τό πάθος τό σόν τελεσιουργούμενον 
άντικρυς· πίμπλησι μέν γάρ κατά δεξαμενήν τό δάκρυ τούς οφθαλμούς 
καί ύπερεκχεϊται κάτωθεν έκ τών σπλάγχνων άναβαλλόμενον καί μορ-
μύρει κατά ρύακα πολυχεύμονα· αίφνης δέ τώ καταιβάτη της λύπης 

35 άναξηραινόμενον διαφορεϊται τω ένδον καύσωνι ές τοσούτον και ύπερ-
άγαν, ώς μή μόνον αύτό έξικμάζεσθαι, άλλά καί τήν τού σώματος 

4 - 5 οΐ - ίδοϋσι: vide ad p. 21, 14. 24-25 τί$ - ηδύ: cf. Soph. Tereus fr. 
523 sqq. Nauck2; Apollod. 3, 14, 8; infra p. 116, 9 -10 ; 213, 2-5. 26 τέττιγα -
δρόσον: cf. Hes. Scut. 395; Aristot. Hist. Anim. δ 7, p. 532 b 10-13; Aelian. Nat. 
Anim. 1, 20; Carm. Anacreont. (eis τέττιγα) 34, 3 Preisendanz. 30 sqq. ίδοι etc: 
cf. 3 Regn. 18, 30-38. 

2 xpóvos έφιλοτιμήτω V 22 ποικίλην Υ 26 μάγάδι V 30 Ήλιου V 
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V 971197ν ΛΟΓΟΣ ς 49 

ά π ο δ α λ ο ύ σ θ α ι διάθεσιν, ώαττερ έκεϊ και τ ό ά ν τ λ η θ έ ν φασιν ύ δ ω ρ άνα-
λ ω θ ή ν α ι π υ ρ ί και τ η ν τ ο ύ τ ο σ τ έ γ ο υ σ α ν θ ά λ α σ σ α ν ες β ά θ ο ς καταφλε -
γ ή ν α ι . 

" Ω τ ο ϋ π ά θ ο υ ς · τ ίς και π ό θ ε ν ό βαρύς ο ύ τ ο ς ή μι ν έ π έ σ κ η ψ ε π ρ η σ τ ή ρ ; 
5 τ ί υ ω υ π α ρ α τ ρ ί ψ ε ι ς νεφών έ ξ ε π υ ρ ή ν ι σ α ν κ α θ ' η μ ώ ν τ ό κ α τ α ι β ά σ ι ο ν 

τ ο ύ τ ο ττύρ, ύ φ ' ούττερ ά σ τ α χ υ ς μέν ο ύ δ α μ ώ ς και δένδρεον ύ ψ ι π έ τ η λ ο ν 
έ φ ε ψ ά λ ω τ α ι , γ ε ω ρ γ ώ ν πόνοι καί μικρά π ο λ λ ά κ ι ς τ ο ύ ς καμόντας εύφρά-
ναντα, ψ υ χ α ΐ δέ π ο λ λ ώ ν έ τ ύ φ θ η σ α ν ά φ ο ρ ή τ ω ς . „ τ ί μ α ρ τ υ ρ ή σ ω σοι 
ή τ ί ο μ ο ι ώ σ ω σ ο ι , " 'Ιερεμίας άντικρύς φησιν έ π ' έμοί, „ τ ί ς σ ώ σ ε ι σε 

10 ή τ ίς π α ρ α κ α λ έ σ ε ι σε , δτ ι έ μ ε γ α λ ύ ν θ η π ο τ ή ρ ι ο ν σ υ ν τ ρ ι β ή ς σ ο υ , ή τ ί ς 
ίάσεταί σε , ,οϊμοι δ τ ι σ ύ μέν ώ σ ε ί χ ό ρ τ ο ς π λ η γ ε ί ς έ ξηράνθης καί ώ σ ε ί 
κ α π ν ό ς έξέλ ιπον αϊ ήμέραι σ ο υ , ε γ ώ δέ τ ώ τ η ς έπί σοι λ ύ π η ς κ α τ α -
φλεγείς π υ ρ ί μικρού καί τέρας τοις ά ν θ ρ ώ π ο ι ς γ ε γ έ ν η μ α ι καί συνεφρύ-
γ η ν ώ σ ε ί φρύγιον τ ά ό σ τ α " · τ ο ύ φ ι λ ω δ ο ύ τ α ύ τ α καί φ ι λ ο ψ ά λ μ ο υ 

15 Δ α υ ί δ τ ά ρ ή μ α τ α , δς καί α υ τ ό ς έπί ν η π ί ω π ά λ α ι π ω ς έ π α θ ή ν α τ ο , καί-
τ ο ι π ρ ο φ ή τ η ς ώ ν καί Θ ε φ τ η ν καρδίαν παρόμοιος· καί έμεγάλυνε π έ ν -
θ ο ς και σάκκον ή μ φ ι έ σ α τ ο || καί σ π ο δ ώ τ η ν κεφαλήν κατεπάλυνεν , η ν 
Θεός κέχρικεν ά γ α λ λ ι ά σ ε ω ς . έ ώ γ ά ρ λέγε ιν ώ ς καί τοΤς άλλοις σ υ ν ή -
θεσιν έ π έ σ π ε ν δ ε δάκρυον ό π ρ α ΰ ς , καί νύν μέν θ ρ η ν ώ υ τ ό ν Ί ω ν α θ ά ν 

20 ύ π έ ρ ά γ ά π η σ ι ν γ υ ν α ι κ ώ ν κ ρ α τ α ι ω θ ή ν α ι τ ή ν άμφοίν ά γ ά π η ν φησί , νύν 
δ ' έ π ι κ ά μ ν ω ν τ ώ Ά β ε ν ν ή ρ κ α τ α ρ α τ α ι μέν τ ο ύ ς β α λ ό ν τ α ς , uiòv δέ π ε -
π τ ω κ έ ν α ι δυνατόν έ π ι τ ρ α γ ω δ ε ϊ . εΐ γ ο ύ ν ές τ ο σ ο ύ τ ο ν ό π ρ ο φ ή τ η ς καί 
βασιλεύς εκείνος ώ δ ύ ρ α τ ο , ές δ σ ο ν α υ τ ό ς τ ό π έ ν θ ο ς π α ρ α τ ε ν ώ , ά ν θ ρ ω -
π ο ς ώ ψ υ χ ή έν σ τ ε ν α γ μ ο ϊ ς και π ν ε ύ μ α ά κ η δ ι ώ ν ; 

25 " Ω π ο ν η ρ ο ύ τ ο ύ δ ε θεάματος· ώ θ α ν ά τ ο υ ο ΐ κ τ ρ ο τ ά τ ο υ · οίος τ ο ύ 
γένους ά π η ν έ χ θ η β ό σ τ ρ υ χ ο ς , οίος κ ά λ λ ι σ τ ο ς έ ξ ε κ ό π η οφθαλμός , οίον 
μέλος π ε ρ ι κ έ κ ο π τ α ι καίριον. ώ θ ά ν α τ ε ά δ ι κ ώ τ α τ ε , οίον ε δ ρ α σ α ς ; π ώ ς 
φύσιν ά π α λ ή ν οΰκ φ κ τ ε ί ρ η σ α ς , ουδέ σε ν ε α ζ ο ύ σ η ς ηλικ ίας ε ϊσελήλυθεν 
ελεος ; ά θ ε λ κ τ ο ς ή σ θ α ά ρ α καί αμείλικτος καί μ ά τ η ν υ π ' Ό ρ φ έ ω ς ά δ η 

30 λ ύ ρ α θ ε λ χ θ ή ν α ι καί ψ υ χ ή ν διαφεϊναι π ρ ο ς φ ώ ς ò σ ιδήρεος , ή γ ο ύ ν 
επικαμφθήναι νύμφης νεογάμου γ ό ο ι ς π ε σ ό ν τ ο ς π α ρ ά τ ό Ί λ ι ο ν ή ρ ω ο ς . 
εΐ γ ά ρ ή ν τ α ύ τ α , τ ά χ α καί νύν φ κ τ ε ι ρ α ς τ ό ν πενθούμενον. ώ π ά θ ο υ ς 

4 - 8 τίς - άφορήτως : cf. ρ. 23, 9 sqq. 6 δένδρεον ύψιπέτηλον: cf. Horn. II. 
13, 437; Od. 4, 458. 8 -11 τί-σε: Lam. 2, 13. 11-14 ώσει - σου: cf. Ps. 101, 
5 et 4; τέρας γεγένημαι: Ps. 70, 7; συνεφρύγην - ό σ τ δ : Ps. 101, 4. 15 ôs - έπα·$ή-
νατο: 2 Regn. 12, 15 sqq.; David non mortem, sed infirmitatem filii (quem ex Bet-
sabe, Uriae uxore, genuit) dolebat ; a Deo non exauditus post infantis mortem lugere 
destitit. 17 σάκκον - κατεττάλυνεν : nihil tale de Davide traditur, at haec luctus 
signa saepius in S. Script, memorantur, cf. Est. 4 ,1 et 3; Is. 58, 5; 1er. 6 ,26; Dan. 
9, 3. 17-18 ήν — άγαλλιάσεως : Ps. 44, 8; Hb. 1, 9. 19-20 νυν-φησί: 2 Regn. 
1, 26; cf. p. 23, 6. 20 -22 νυν - έ-τπτραγωδεϊ : 2 Regn. 3, 28 sqq. 24 φ -
άκηδιών: alludit ad Ps. 30, 11 et 142, 4. 2 9 - 3 0 μάτην-σιδήρεος: cf. p. 15, 3 sqq. 
30-31 ή - ήρωος: mihi ignotum. 
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πόσα ν ήλικίαν διαδραμόντος και πασαν καρδίαυ σείσαντος. τίς ούτως 
αδαμάντινος ή πέτρας άγελάστου προϊών, δς ουκ εσπεισεν έπί τω 
κειμένω δάκρυον; ήν μεν ό παις κούφοις ετι τρεφόμενος πνεύμασιν 
ήλικίαν άγων, ή μήπω τό χαίρειν και τό λυπεϊσ3αι δίδωσιν. εθαλλεν 

5 ώσπερ παράδεισος, öv έφύτευσε, γραφικώς ειπείν, ò Θεός. έκύκλου την 
έμήν ώς εύ3αλές νεόφυτον τράπεζαν, ευφραίνε ψελλιζόμενοντή νέα φωνή, 
Ιλπίσιν ύπέσαινεν άγα3αΐς ώς χλοήαας τό νεοτήσιον καί εις ήβης μέτρον 
ίκόμενος ,,ήδυνεϊ μέν τον πατέρα έμέ, ούκ έσεΐται δέ τη μητρί λύπη," 
κατά τον παρά τω σοφω Σολομώντι άφρονα uìóv. 

10 Άλλά τί ταύτα έκτραγωδών παραυξάνω τό άλγος, επιτείνω τα 
κνίζοντα, ανιχνεύω τό διοχλούν, τά έ'νδον πληρώ συγχύσεως, τό δέ 
δάκρυον ήρεμοϋν διανίστημι; ήν ταύτα, ό δέ φ3όνος ούκ ένεγκών νόσον 
εγείρει βάσκανον και τον άν3ερεώνα οίδάνας τον οίσοφάγον άποστενοΐ. 
μίαν μέν ούν ήμέραν και τήν μετ' αύτήν άντέσχε νύκτα ό παις προς 

15 τήν τού κακού φοράν άν3ιστάμενος, τή δ' ύστεραία δυσιάτως έχοντος 
τού πάθους ένεδίδου κατά βραχύ συγκαταπαλαιούσης αύτόν της 
ασιτίας καί τω λοιπω συνεπιτι3εμένης νοσήματι· ώσπερ δέ ή φύσις 
κακουργούσα προς τό παραχ3έν καί τω έαυτης βασκαίνουσα δωρή-
ματι κάντεΰ3εν τήν έν3ένδε τούτου άνάλυσιν έπισπεύδουσα επάγει 

20 και πυρετόν έπαιγίζοντα. ώ κακών τοσούτων κα3' ενός συνδραμόντων 
άπαλοϋ σώματος, ή ν ούν ίδεϊν τω τότε καί τρω3ήναι ψυχή ν, όπως 
τό μέν περί τον γαργαρεώνα ένσκήψαν πάθος έπέ3λιβεν είς πνιγμο-
νήν, ή δ' άσιτία πάροδο ν ούκ εδίδου τοις βοη3οΰσι τω κάμνοντι κατά 
τούς προλοχίζοντας τάς έμβολάς τών πολεμίων φρακτούς και πασαν 

25 τήν άντιληψομένην αναστέλλοντας έφοδο ν. ό δέ πυρετός κύκλω περι-
δραμών καί κα3' όλου περιχωρήσας τού σώματος ώς πολεμίαν έπ-
ήρχετο γήν, αϊ3ων καί καταδαπανών τήν ίσχύν. 

Τίς ούκ ώδύρατο, παΐ, παθαινόμενος, συνείς όν είχες τάραχον ένδον 
καί κλόνον άπεριήγητον, τηλίκων νοσημάτων απαραιτήτων και άφύ-

30 κτων έπεισπεσόντων σοι. εκεισο τοίνυν ά3λίως ψυχορραγών κατά 
βραχύ της ήγεμονούσης λογικής ψυχής συστελλομένης άπό του σώμα-
τος καί ώσεί φρούριον όχυρόν άνασκευαζομένης σου τήν καρδίαν, ει 
πως άποδράσειε τόν έφιστάμενον κίνδυνον. άνέπνεες άμυδρόν, υπέκλαες 
ελεεινόν, βουλόμενος μέν ϊσως τι προς τούς έφεστώτας ειπείν, ούκ έχων 

35 δέ τήν γλώτταν είς φ3ογγήν κινεϊν έναρθρον δια τό της ήλικίας έτι 
έπιδεές. εβλεπες οίκτου άξιον, ώς είς συκίνην έπικουρίαν άφεώρας τόν 

2 πέτρας άγελάστου : vide ad ρ. 22,3. 3 - 4 κούφος - δίδωσιν : cf. supra p. 22, 7. 
5 ώοττερ - Θεός : Gen. 2, 8. 5 - 6 έκύκλου - τράπεζαν : Ps. 127, 3. 7 - 8 etç - Ικόμενοξ : 
cf. Horn. Od. 11, 317 (al.). 8 ήδυνεϊ - λύπη: Prov. 10, 1. 36 συκίνην έπι-
κουρίαν : prov., cf. Schol. in Aristoph. Plut. 946: τό yàp ξύλον της συκής άσδενέ; και 
χαϋνον; Macar. 7,83; Karathanasis 210; infra p. 142, 15-6; 214, 13; Hist. 780, 5-6. 
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ττατέρσ εμέ. επεί δέ και τοις ψυχ<α)γ<ω)γοίς άγγέλοις ευαπεδου τό 
πνεύμα σου καί εναντίον Κυρίου Οττνον τίμιου Οττνωσας, οίος εκεισο, 
τέκνον, έρσήεις άντικρυς, άπολείβων δρόσον έρωτος, κα3' ους φασιν 
οΐ πάλαι ΰπό της Ήοϋς ερωμένους άρπάζεσ9αι ή προς τών3εών μετα-

5 τί3εσ3αι ή προς 'Απόλλωνος άγανοΐσι κτείνεσ3αι βέλεσιν. où γαρ 
εώκεις τοις πεπον3όσι διάλυσιν της συμφύσεως, αλλ' υπήρχες τω δντι 
παρόμοιος άγάλματι λευκώ καί καλω "Ερωτος ή Χάριτος, ö μισόκαλος 
κατέβαλε χείρ. 

ΤΩ χιόνος λευκότερε- ώ χάρις αυτόχρημα- ώ άφίδρυμα καλλονής· ώ 
10 έπικόσμημα γένους" ώ τοϋ ζήν άξιε· ώ φυτόν τα μεγάλα μεν υπισχνούμε-

νον καί σφαδδζον καί προαλλόμενον του καιρού καί τέλος τό έραστόν 
έγγυώμενον, αίφνης δέ καταιγιδώδει 3ανάτου πνεύματι μή κα3' ώραν εκ-
σπασ3έν προ3έλυμνον καί παρ' αυτόν έκτοπισ3έν 'Αχέροντα, ώ άξία 3αύ-
ματος όψις· ώ γλυκύ τω τεκόντι άκοϋσαι όνομα- ώ τήνπαρ 'ήμ ΐντώνδα-

15 κρύων πηγήν άνασπώμενε- ώ καρδίας σπιν3ήρ, ώ σπλάγχνων πρηστήρ, 
δαλέ ψυχής- ώ πέν3ος άδιάδοχον, ώ πολυδάκρυτον καλόν ώ πολυ3ρήνητε 
και ώσπερ άρτιδάκρυτε- ώ άνακεφαλαίωσις κωκυτών- ώ καί Οπαρ άσπάσιε 
καί εν όνείροις πο3ούμενε- ώ άρμόσας ημάς εις σύμψαλμα γοερόν- ώ μει-
ζόνων άγα3ών γεύμα- ώ όμοϋ τε φανείς καί καταδύς άστη ρ- ώ της ηλικίας 

20 περισσότερε, τίς ή περί τον 3άνατον όξύτης, τίς ή παρά τό εικός αύτη 
άνάλυσις; εδει σε, ώ παΤ, ές γερανδρύου χρόνον έλ3εϊν καί άπελ3εϊν 
όψέ καί μετά παρίππευσιν πλειόνων ετών. ήδειν μεν γεννήσας 3νητόν, 
άλλ' ουκ ενενόουν καί βραχυήμερον καί ρόδον μέν φόμην εχειν εΰ-
χρουν καί καλλιφύτευτον, έλάν3ανον δ' ευ3υς όξυβελέσι παρησόμενος 

25 άκωκαϊς κάκ τής κάλυκος αυτής τό ρόδον άποβαλούμενος μήπω διασχι-
σ3έν εις πέταλα, οΰπω ζώντα φ3άσας κα3αρώς εναγκαλίσασ3αι ώς τε-
3νεώτά σε περιπτύσσομαι καί ώς πατήρ περιλαλήσας βραχύτατα ανα-
καλούμαι ώς άπελ3όντα σε. ώς απευκταίας άπαρχάς άπέδωκας τω 
πατρί, ώς οικτρά παρέσχες μοι τά τροφεία, όδύνας έπί τ ω 3ανάτω 

30 σου δρέπεσ3αι καί πεν3εϊν και κόπτεσ3αι άπαράκλητα. 

21 ês γερανδρύου χρόνον : cf. Hsch. y 399 : yepávSpues' al παλαιαΐ δ pues. 

2-3 oíos . . . έρσήεΐξ: cf. Horn. II. 24, 419. 3 -5 κα3' - μετατί3εσ3αι:alludit 
ad Horn. Od. 15, 250-1 : αλλ' ή toi Κλεϊτον χρυσό3ρουοζ ήρττασεν 'Ηώς | κάλλεοζ είνεκα 
οίο, ΐν' ά3ανάτοισι μετείη (cf. Roscher, Lex. d. Myth. s. v. Eos, col. 1268) et II. 24, 
757-9: νυν δε μοι έρσήεις καί -πρόσφατος êv μεγάροισι | κεϊσαι, τω ϊκελος δν τ ' 
άργυρότοξος 'Απόλλων | oís άγανοΐσι βέλεσσιν έττοιχόμενος κατέττεφνεν. 3 άττο-
λείβων δρόσον έρωτος : cf. Hist. 357, 9-10. 22 -ηδειν - 3νητόν: celeberrimum 
Anaxogorae dictum, vide Gnom. Vat. 117, p. 54 Sternbach; R. Kassel, Untersuchun-
gen zur gr. u. röm. Konsolationsliteratur, München 1958, p. 66. 

5 κτενεσ9αι V 15 άνασμώμενε V 21 γεράδρυον χρόνου V 
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Είθε ήυ καί νύν εξ ανθρώπων γίνεσθαι δρνιν ή λίθων και δένδρων 
φύσιν ύπεισέρχεσθαι, ταύτα δή α τοϊς πάλαι έξήν δι' υπερβολή υ κακών 
άνταλλάττεσθαι - τάχα αν καί ήμεϊς τοιούτον τι της όδυνηρδς βιώσεως 
άνθειλόμεθα καί άνέβημεν ώς άσμενοι τον άέρα στρουθοί, και πέτρας 

5 καί θάμνοις καί δένδροις έφιζάνοντες τ ό πάθος έπετροχάζομεν τιτυ-
βίζοντες. ήν δ', ώς εοικεν, où λόγος αληθής, αλλά μύθος ταϋτα ήν. 
π ο ύ γ ά ρ αϊσθησις τοσήδε παρ' άλλου κακοϋ μείζονος, ή τίνες ήμών 
μεταβαλεΐν τήν φύσιν είσίν εύψυχότεροι, ώ σ τ ' εκείνους προ ήμών την 
φύσιν ασμένως άμείψασθαι δι' άπληστίαν καί μέγεθος συμφοράς; π ο ϋ 

10 ποτε άπεσβηκώς εβης, δπου γέγ(ονας), 11 προς τίνα χώρον μετεσκηνώκεις ; 
τίς τόπος, ποία παράκλησις, τίς τρυφής μερίς ύπεδέξατο; εί ήν ετι 
ποιητική τις αυτονομία καί τολμηρότερον τοις πράγμασιν έπέβαλον 
άνθρωποι, φκτίσθης της άλεγεινής (εϊπεν αν ή ποίησις) νηπιότητος καί 
κατηστερίσθης εν ούρανφ καθάπερ πάλαι καί γυναικείος πλόκαμος καί 

15 εθειραι χρυσαυγίζουσαι καί ετεροί τίνες κακοδαιμονίσαντες παρά τό εικός. 

"Ω μοι εγώ, ότιπερ έφανταζόμην, à μή τελέεσθαι εμελλεν. αυτός μεν 
γ ά ρ ώνείρωττον επί σοι τά χρηστότερα καί ώς ,,εσται ήμαρ," συχνάκις 
έπέλεγον, ,,δταν ποτέ αυτός μεν αποδώσω τόν χοϋν τ ή τοϋτον δανεισάση 
παμμήτορι γ η καί ώς ó μεν έρημος της άρμοττούσης αΰτόν ψυχής καί 

20 άφθογγος κείσεται· σύ δ' εση άντί πατρός οΐκών τήν χθόνα καί έν 
διαδοχαϊς άδιαδόχως άπαθανατίζων τό γένος ήμών, ή καί τούμού 
σώματος ώς τίνος διαρραγέντος χορδής αυτός τόν φθόγγον αναπληρώ-
σεις· τούτο δή δ καί τ ω αυλητή Εΰνόμω έπισυμβέβηκεν Εύνομος γ ά ρ 
ήσέ ποτε σεμνυνόμενος, ραγείσης δέ μιας τ ώ ν χορδών τέττιξ καθίσας 

25 περί τόν π ή χ υ ν άνεπλήρου τό μέλος, καί ήν Ευνόμω πάλιν τό μέλος ώς 
πρότερον εμμελές." κ ά γ ώ μέν τοιαύτα - ó δέ κύβος ερριπται αλ<λ)ως 
καί σύ μέν έ(νθ)ένδε προαπεδήμησας καί σε ή έν ούρανοϊς άπεγράψατο 
βίβλος καί γέγονας έκεΐσε κλησίγραφος, ήμεΐς δέ ζώντες βίοτον βιούμεν 
θανάτου πικρότερον. 

4 OTpouSoí: symbolum desolationi et solitudinis, cf. lob 30, 29; Is. 34,13; 43, 20; 
1er. 10, 22; infra p. 149, 22. 

1 ôpviv: uti e. g. Aesacus, cf. Apollod. Bibl. 3, 12, 5, 1; Daedalion, 
cf. Hyg. Fab. 200; Ovid. Metam. 11, 291 sqq.; Halcyone et Ceyx, cf. Lucían. Hal-
cyon. 1; sórores Meleagri, cf. Anton. Lib. 2; Aelian. Nat. Anim. 4,42; λί3ων: uti 
Niobe, cf. supra p. 22, 19 sqq. ; δένδρων: uti sorores Phaetontis, cf. p. 21, 31. 13 σλ£-
ysivfjs - νητπότη-ros : cf. p. 22,2. 14-15 καθάπερ - χρυσαυγίζουσαι : Berenices 
coma, cf. Callim. fr. 110, 7-8. 59-64 Pf. 15 Ετεροι -εΙκό$: e. g. Pleiades, cf. Aesch. 
fr. 619 Mette (312 Nauck2); Callisto (Ursa maior), cf. Eratosth. Catast. 1; Ariadne 
(Corona Borealis), cf. Arat. Phaen. 71-73. 16 ώ μοι έγώ: cf. Horn. II. 11, 404; 
Od. 5, 299; τα—Ιμελλεν: cf. Horn. II. 2, 36. 17 εσται ήμαρ: alludit ad Horn. II. 6, 448. 
19-20 6 - κείσεται : alludit ad Plat. Phaed. 85 e-86 ; cf. infra p. 156, 5 ; Hist. 165,21-23. 
23-26 ô - έμμελέξ : cf. Timaeus fr. 43, FGr Hist I I I Β 614 ; Paul. Silent. Anth. P. 6,54 ; 
Anon. ibid. 9, 584. 26 ό - άλλω;: cf. p. 19, 20. 27-28 ή - βίβλος: cf.Exod. 
32, 32; Ps. 68, 29; Αρ. 3, 5 et 21, 27; infra p. 65, 14. 
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"Αξιος διά τό πάθος ήσθα, ώ παΐ, των παρά γυναικών Άσσυρίων 
πάλαι τελουμένων Άδώνιδι, αίς θρήνος ήν καί φυτών άφάνισις άωρος, 
δι' ών ή τοϋ νεανίου ετυποΰτο παράλογος τελευτή προαπολλυμένων 
της ώρας καί μόνιμον τό πένθος εσώζετο, ή γοϋν ανθεί όμωνύμω τηρηθήναι 

5 τοΤς επειτα ώς ό Φοίνιξ, ώς ó Νάρκισσος, ώς ή Δάφνη, ώς ή Μύρρα, ώς 
ή Πλάτανος, ώς εν ανεμώνη "Αδωνις, ώς ò άγλαός Υάκινθος· απαλοί 
την ήλικίαν πάντες και νεαροί τα σώματα, δυστυχώς 5è μετηλλαχότες 
καί άώρως τό ζην Ικτοξεύσαντες καί διά τούτο κατ' ελεον άπαθανατι-
σθέντες εν άνθεσιν. 

ίο Ά λ λ ' ήδη με τό λέγειν επιλέλοιπε τοϋ πάθους περισχόντος κατά 
παχείαν νεφέλη ν τον λογισμό ν. ούκοϋν, ώ παΐ, σύ μέν οικείς οΰρανόν 
καί πρώτον καί άρρητον κάλλος ένοπτριζόμενος, τόν ενταύθα χώρον άφείς, 
άχραντος, άθιγής κακών καί άκήρατος καί μηδενί τήνψυχήν κατεστιγμένος 
μολύσματι* ημείς δέ την επί σοι ζημίαν, ήν πεπόνθαμεν, λογιζόμενοι εμπε-

15 σούμεθα μεν εις πόντον άθυμίας πολλάκις, όψέ δ' άνανεύσομεν καί αύθις τό 
πένθος άνανεούμενοι κοψόμεθα και έν πείσει μέν φέροντες τό δεινόν διά 
τόν τοϋ Θεοϋ νόμον, δς τόν παρελθόντα εις γένεσιν άπελθεΐν πάλιν καί 
τών δεσμών άπολυθήναι τοϋ σώματος διετάξατο, έκάστω τών χρόνων 
όροθεσίαν νομοθετήσας, μή εχοντες δ' ου ν είναι τών λυπηρών ύψηλότεροι, 

20 μηδ' άποπεσεΐν τών άνιαρών, επειδή γε ουδείς ετι τών ανθρώπων 
λαθικηδές κεράννυσι φάρμακον κακών άπάντων άπαλεΐφον την γνώμην. 

Ζ 

Τ ο ϋ αυτοΰ" Λ ό γ ο ς εις τ ό ν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α Ά λ έ ξ ι ο ν τ ό ν 
" Α γ γ ε λ ο ν ε ξ ε λ θ ό ν τ α κ α τ ά τ ο ϋ Ί β α γ κ ο ϋ , ε ίθ ' ο ύ τ ω ς εις τ η ν 
ά ν α τ ο λ ή ν δ ι α β ά ν τ α , δτε καί τ ό περί τ ώ ν θ ε ί ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν 

25 Ι λ α λ ή θ η δόγμα. 

Τάδε σοι καί παρ' ήμών ευχαριστήρια προσάδεται ρήματα, θεομε-
γάλυντε βασιλεΰ* χρεών γάρ επί βραχύ στηρίξαντα ζώνη τή καθ' 
ή μας έκ μόχθων τών έσπερίων καί προς την εω πάλιν εύθύς καί ώς είχες 

1 sqq. δξιος etc.: cf. p. 15, 17 sqq. 5 - 6 ώ; ó Φοίνιξ: metamorphosis mihi 
ignota; Νάρκισσος: cf. Paus. 9,31, 7 - 9 ; Δάφνη: cf. Paus. 8, 20, 4 et 10, 7, 8; Parthen. 
15; Μύρρα: cf. Apollod. Bibl. 3, 14, 4, 2 ; Πλάτανο;: cf. Niceph. Basil. 2, 12 (Rhet. 
Gr. I, 439 Walz); Anonymi Progymn. cap. 6 (ibid. I, 612-4); "Αδωνις: cf. Theoer. 
5, 92 Schol.; Bion. 1, 66; Ύάκινάοζ: cf. Paus. 3, 19, 3-5 . 8 τό ζην Ικτοξεύσαντε;: 
cf. Hist. 4, 12. 2 0 - 2 1 έπειδή-γνώμην: alluditadHom. Od. 4, 220 sqq.; cf. Hist. 
215, 5-9. Pharmacon ipsa oratio funebris est, cf. Ps. — Plut. Cons, ad Apoll, p. 103 F : 
κράτιστον δή irpòs άλυπίαν φάρμακον ό λόγο; ; vide etiam Praechter, Antikes p. 486. 
2 7 - P . 5 4 , 2 ÉTT! - άεικίνητον: cf. p. 3, 7-9. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:29



54 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ V 98 Mi 496 

της πολεμικής σκευής μεταΐξαντα κατά τουτονί τον ήμέτερον λαμπτήρα 
τον άεικίνητον και νϋν έκειθεν αύθις εσπερον όμοΰ και έώον έπαναλύσαντα 
συνοργιαστήν "Αρεος καΐ μήπω καθαρώς τής περιοδείας άνοχευσάμενον 
συνδιαχυθήναί σε και ταϊς Μούσαις και Έρμή τω λογίω δούναι προς τα 

5 βασίλεια πάροδον μετά δόρατος, ού του μειλίνου λέγω και άρκίου, 
άλλά του καλαμίνου τούτου και είρηναίου και δ τά σά καλλιγραφήσειε 
τρόπαια ούχ ώς χθες και πρώην τ φ μελανί έμβαπτόμενον, τών δ' 
ΐδρώτων τών σών άρυόμενον, οϊ σε περιεχόμενοι ένθερμον και ζωογόνον 
ήμϊν έξατμίζουσι, πή μεν άποθρομβούμενοι και κατά τών αντιπάλων ώς 

10 στερεά διατινασσόμενοι βλήματα, πή δέ και προρέοντες ήσύχιον εις 
το ρύσιον. 

Καίτοι τω λόγω μηδέπω έπιβαλόμενος, θειότατε βασιλεύ, εμαυτόν 
τής σιωπής έταλάνιζον και άτεχνώς έκαρδίωττον προς τον επαινον 
νυνί δέ γενόμενος προς τό λέγειν και βήμα τούτο τό σον ύπεισδύς άσφα-

15 λεστέραν την εν τοις τοιούτοις όφασίαν έγνώρισα. πλήν αλλ' έπειδήπερ 
ούκ άναχωρητέον έστίν δσα μηδέ άθλητήν καθάπαξ τό στάδιον εϊσιόντα 
καί έγγραψάμενον, άγε, νικητικώτατε αύτοκράτορ, επίσχες μικρόν και 
τών ένυαλίων ήχων βραχύ τι έπιλαθόμενος Έρμαϊκά ενώτισαι ρήματα, 
όρώ γάρ, ει καί τό σον εγχος επί δουροδόκης ΰπνοΐ, επί συννοίας δντα 

20 σε δήπου, καί σού οί οφθαλμοί ώς έκ σκοπιάς τής ιερός κεφαλής τούς 
παραπικραίνοντας βαρβάρους εισέτι περισκοπεύουσιν, ώστε σώματι 
μέν θρόνος εχει σε ό βασίλειος, βλέμματι δέ καί όρμήματι μόνον οΰχ 
ίππος όχεϊ σε πολεμιστήριος καί τό εγχος (κα)τά τών εναντίων 
ήγκοίνησαι καί κατά νούν διαπονούμενος θειοτέρως συνεξαίρεις οίον τό 

25 σώμα πρός όπλισμόν καί σφαδάζειν ποιείς προς πυρ(ρί)χισιν, ώσπερ 
και Τιμόθεος πρότερον τοις κρούμασιν ένεθέαζε τον Άλέξανδρον. 

Καί σύ μέν ούτως εξ ύπογυίων άθλων εις έπιπονωτέρους έτερους άεΐ 
μεταβαίνειν προθυμούμενος, έμέ δέ εις άπορίαν ή ευπορία τών σών 
κατορθωμάτων μεθίστησι καί Πάρις γίνομαι δεύτερος ύπδ τού περιστάν-

30 τος με χορού τών σών αρετών άυτισπώμενός τε καί μεριζόμενος και μη 
έχων, ήτινι τούτων καθαρώς την νικώσαν ψηφίσομαι. καλή μέν γάρ καί 
ή ση ανδρεία καί φρόνησις, βασιλεύ, και ώς άλλη τις έκατέρα διαλάμπουί 
σιν 'Αθηνά, αρίστη δέ καί ή λοχία "Ηρα, ή μεγαλωσύνη, λέγω, γένου-

33 ή λοχία "Ηρα: Hera είλίίάυια, Artemis vero λοχία sive λοχεία vocari solet, 
cf. Eur. Suppl. 958 ; vide autem Plut. Quaest. Conv. p. 659 A. 

3-4 "ApEOj - Έρμτ) : cf. p. 37, 20. 4 Έρμτ) τω λογίω : Hermes antiquis 
oratoribus eloquentissimus deorum erat, cf. e. g. tucian. Gallus 2 ; Aristid. II, p. 398 
Dindorf 7 χ3ες καί πρώην: vide ad p. 3, 17. 17-18 έπίσχε̂  - ρήματα: 
cf. p. 130 ,7 . 19 δονροδόκη?: cf. Horn. Od. 1, 128; infra p. 118 ,19 ; 133,21. 
21 τταρατπκραίνοντας: vox biblica, cf. e. g. Ps. 77, 8; Hist. 589 ,6-7 . 2 4 κ α τ ά -
SeioTÉpcoç: cf. p. 4, 11-2. 25-26 ώσπερ - Άλέξανδρον: cf. Dio Chrysost. Or. 1,1; 
Suda τ 620; infra p. 130, 12; Hist. 642, 4-6 . 28 eïç - εύπορία: cf. p. 22, 17. 
2 9 TTápis etc. : cf. e. g. Lucían. Dial. Deor. 20. 

14 τό pr. : τώ V Mi 23 τό εγχο; κατά: τό (δορύ) Mi 
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του σοΰ, βέλτιστη δέ και ή φιλομειδής 'Αφροδίτη, ή καλλίστη δή και 
χαρίεσσα πλάσις του σώματος, ού ξανθήν μόνον κόμην προβαλομένη, 
άλλα και την ξύμπασαν πλάσιν πανάριστον και öcSiyfj τού Μώμου τοις 
βέλεσιν. ό3εν πριν άψομαί τίνος των σων καλών, ουκ εχω, ούτινος και 

5 άψαίμην, ούδ' οθεν άρξομαι, δύναμαι πάντων καθισταμένων ώς εις αρχήν 
και προς έαυτά μεθελκόντων με κατά την των στεφάνων αναρχον οίον 
περιστροφήν. 

Έ ν μεν οϋν σοι τοϋτο πρώτον και μέγιστο ν τ ω παντί σέμνωμα-

οί μεν y à p προ σού κληρωσάμενοι την αρχήν, λέγω δέ où τούς έκτού 
10 γένους σοι μόνον, άλλά και τους πάλαι και ανέκαθεν τη γνώμη περι-

λάβω ν, ουκ έν πδσι τοις άξιεπαίνοις εφήρμοσαν άπαντες, αλλά θάτερον 
κατωρ9ωκότες ή και ώς πατρωον κλήρον ες αυτούς διαδεξάμενοι κατιόν 
ύπέσκαζον παρά θάτερον οΐ μεν γαρ τοΤς ψυχικοϊς έλλαμπρυνόμενοι 
κάλλεσιν ουκ είχον και της τοϋ σώματος φυής εϋφυώς, οί δ' άγλαόμορφον 

15 και χαριτόεν τό σώμα προφαίνοντες και κατά τοϋτο κρατεΐν έχοντες τά 
ές ψυχήν κα3υστέριζον· είσί δ* οι τήν έκκύπτουσαν τοϋ | γένους εύδαι-
μονίαν μή τοϊς λοιποϊς συνάδουσαν εχοντες πρός τό τριμερές της ευφημίας 
είχον άνίσως και ήλαυνον ένίων πανύστατοι. σύ δ' έν απασι, βασιλεϋ, 
τό κατά πάντων νϊκος άπενεγκάμενος υπέρκεισαι μεν καί ύπερήρας τη 

20 άριστη πλάσει τοϋ σώματος και τ ω άγαλματώδει σου της μορφής καί 
τη έπικεχυμένη χάριτι τ ω προσώπω τους περί τοϋτο μέγα φρονοϋντας, 
ανδρεία δέ καί φρονήσει καί τοις λοιποίς ψυχικοΐς συστοίχοις γνωρίσμασι 
τους πάλαι περί ταύτα διαβοήτους ΰπερηκόντισας, γένους δέ εύγενεία 
κατά παντός είλήφεις καί μάλιστα τό άσύγκριτον τοσούτων γεγονώς 

25 αυτοκρατόρων απόγονος, ούτω μέν απάντων κρατίστων, ούτω δέ καί 
πλατυνάντων τά 'Ρωμαίων σχοινίσματα. 

Τό δέ δή χαριέστερον καί επί σοί, ώς εοικε, μόνως ένδεωρούμενον, 
πάντων τών αρίστων πλεονεκτημάτων ώς εις κρδμα εν περί σέ συνελη-
λυθότων, εν οϋδενί τούτων σύγχυσιν είργάσω τήν σύγκρασιν ή προς 

30 τάς εναντίας ποιότητας τήν έκάστου εξιν || καί δύναμιν τ ω συγκερασμω 
μετεποίησας. ή τε γάρ ανδρεία σοι τό στυφόν έαυτής καί τό μέγεθος 
ούδ' δλως παραπεποιήκει τ ω της ακακίας άναδευομένη μέλιτι καί 
φυρομένη τη άπλότητι της καρδίας σου, ούτε τό μεγαλοπρεπές καί 
άξιωματικόν της ψυχής χάρισι ταϊς σαΐς και τ ω έτοίμω πρός διάχυσιν 

35 καί μειλιχίω τοϋ τρόπου σοι παρακεχάρακται όπωσοΰν, αλλ' έκάστοις 
έν δέοντι χρώμενος εξ άνομοιοειδών καλών είς εν τι αρετής άμφίδρυμα 

1 φιλομειδής : Veneris epith. apud Horn. II. 3, 424; Od. 8, 362. 2 ξαν3ήν: sicut 
Achilles, cf. Horn. II. 1,197 et Ulixes, Od. 13, 399; vide etiam infra p. 58, 23. 
3 - 4 ά3ιγή - βέλεσιν: cf. Lucían. Dial. Deor. 20, 2; prov., cf. Lucían. Hist. 33; 
infra p. 201, 11; Aesop. Fab. 455 Perry; Niceph. Chrysob. Progymnasm. 3, ed. 
F. Widmann, Byz. - ngr. Jbb. 12, 1935/6, p. 17 - 18; Aristid. II , p. 184 Keil. 
21 Trj -προσώιτφ: cf. Ps. 44, 3. 
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πανάριστον εΐκασαι κρεΐττον κοιτά πολύ εκείνου και υψηλότερου, δ 
περιέξεσεν "Ομηρος τον Άγαμ(έ)μνονα εξαίρω ν τόν ηγεμόνα των'Αχαιών, 
Διί μέν έκεϊνον είκάζων την κεφαλήν, τά στέρνα τ φ Ποσειδώνι, την δε 
ζώνην "Αρει. είρήνην μέν yàp άγων darò πολέμων Χάρισι θύεις και όμμα 

5 προβέβλησαι αλός γαληυιώσης σταθερώτερον καί ήδύτερον, της δέ 
χαλκοστόμου κώδωνος ήχησάσης ενταύθα ή ανδρεία ώς àrrò νέφους της 
σης μειλιχότητος πρόεισιν άρίζηλος καθά τις αστήρ καί σκοτεϊ καί 
δεδορκότα τών βαρβάρων τά βλέφαρα, μικρού τοίνυν άποστολικώς τοις 
άπασιν άρμοττόμενος ώς καί καλών απάντων συνδρομή τις και σύνοδος 

ίο ήθους ίλαρότητι μάλλον, ουχί προσώπου στυγνότητι κατά τούς ύποσκυ-
ζομένους άεί καί λεπτουργοϋντας τοις ύπηκόοιςτάπλημμελήματα Κάτωνας 
καί Φωκίωνας, προvorj τού υπό χείρα παντός, ούδ' ώς Ταρκύνιοι καί Καμβύ-
σαι μαινόμενοι επιτρέπεις ξίφει το πλεϊον της διοικήσεως, αλλά τούτο μέν 
άγευστον ες δεϋρο αίματος ομοφύλου τετήρηκας τοις άπηνέσι μόνον βαρ-

15 βάροις στιλβούμενον, ή πειθώ δέ καί ó λόγος τή ν ση ν αρχήν διεξάγουσιν. 
Άμέλει τοι τ ω παρά πάντων πόθω διαπύρω προς σέ ώς ούδέ πρός 

ενα τινά ύφ' Ινώς καί προ της τηβέννης έκράτεις ήμών, εϊποιμι δέθαρρούν-
τως καί ταϊς παρά πάντων προς τό θείον εντεύξεσιν οί γαρ ευχόμενοι 
βασιλέα ίδεϊν νέον καί γευναΐον καί μνήμονα ήπίου τε δίκην πατρός τών 

20 ΰπ' αρχήν προμηθούμενον, σέ δήπου παρά Θεοϋ ήτοϋντο, καί μή 
ώρισμένως αιτούμενοι τον τούτοις άπασι κομώντα καί ώς πλείοσιν 
έτέροις θάλλοντα. ούκούν και τήν δευτέραν τ ω τότε τιμήν κληρούμενος 
ούδέ της πρώτης άπηξιού- ΙπεΙ δέ επινεύσαντος, ö μόνον ένέδει, τήν 
πορφυρίδα ήμφίεσο, ούκ άροτρου καί αύλακα εκλιπών, ούδ' ίππου 

25 φριμάξαντος εριαύχενος, ούδ' όχλου συνδραμόντος βαναύσου καί 
σύρφακος αλλ' εΐ τι που κράτιστον έν 'Ρωμαίοις καί τ ω γένει περιφανές 
καί επίσημον, έν δέοντι μέν επέστης καί ώς έαρ τοις πασιν άσπάσιος, 
εαυτω δέ συν όιζύι δήπου και μογερότητι. 

1 - 4 ô - "Αρεϊ: cf. Horn. II. 2 ,478-9 . 5 - 6 της - ήχησάσης : cf. Soph. Aias 17; 
infra p. 120, 25; 133, 2. 7 άρίζηλος . . . άστήρ: alludit ad Pind. Ol. 2, 55 (61). 
7 - 8 σκοτεϊ - βλέφαρα : cf. supra p. 26, 30. 8 - 9 τοις - άρμοττόμενος: alludit ad 1 
Co. 9, 19-23. 11-12 Κάτωνας καί Φωκίωνας: cf. Plut. Cato Min. 1 ,2 et 19 ,5 ; 
Phocion 5 ,1 et 8, 2. 12-13 Ταρκύνιοι καί Καμβύσαι : de Tarquinio Superbo vide 
Dion. Halic. Ant. Rom. 4, 41 sqq. (II, p. 74 sqq. Jacoby) ; Dio Cass. fr. 11 ; Zon. 7 ,10 ; 
Cedren. I, 261 sqq. Bonn; Suda σ 7 9 8 ; de Cambyse vide Her. 3, 30 sqq. Καμβύσης 
μαινόμενος prov. fuisse videtur, cf. Liban. Or. 17, 32 (II, p. 219,14 Foerster) ; Them. Or. 
2, p. 36 c; Praechter, Antike Quellen p. 408; vide etiam Hist. 405, 15-6. 18 τ α ϊ ς -
έντεύξεσιν: cf. Rom. 15 ,30 . 19 βασιλέα - μνήμονα: cf. p. 37, 13. ήπίου -
ττατρός: cf. Horn. Od. 2 ,234 . 24 ούκ - Ικλπτών: sicut Lucius Quinctius 
Cincinnatus, cf. Dion. Halic. Ant. Rom. 10, 24 (IV, p. 45—7 Jacoby) ; Dio Cass. fr. 
23, 2; Zon. 7, 17, 8. 24 -25 ούδ' - έριαύχενος: uti Darius, cf. Her. 3, 84-87; vide 
etiam Hist. 555, 18-20. 27 âv - Ιττέστης: cf. p. 88, 35. 27 ώς - άσττάσιος: 
cf. Hist. 465, 21 ; infra p. 89, 1 -2 . 28 έαυτω - μογερότητι : locus communis, cf. 
Praechter, Antikes p. 481. 

12 Άρτακύνιοι V : Άρτακήνιοι Mi: correxi ex Hist. p. 405, 15 
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Και όπως ò λόγος διευκρινήσειε· σοφόν ή πρόνοια και άεί τοις ΰπ' 
αυτής διεξαγομένοις διφώσα τα σύμφορα, και εφ' ήμϊυ τοίυυν τταριστώσα, 
δπερ εστί τε και ονομάζεται, τότε σοι καλώς την των 'Ρωμαίων αρχήν 
ένεχείρισεν, ότε κακώς τά τών 'Ρωμαίων Ιπραττε πράγματα, και ήν ίδείν 

5 τήν μέν βασιλείαν επί γόνυ κλιθεϊσαν, τήν δέ βασιλίδα ταυτηνί πόλιν, 
νέαν 'Ρώμην άκούουσαν, ρυτίδων χαλαρών άνάμεστον και μέν δή κατά 
τό ευαγγελικόν γύναιον, δπερ ετεσιν όκτωκαίδεκα έδησεν ò Σατανάς, 
υπό τοσώνδε ήδη που χρόνων περίοδον συγκύπτουσαν χαμαί και μή 
άνανεύουσαν, έξότουπερ δηλαδή ò προς πατρός σοι θείος και εν βασιλεύσι 

10 μακαριστότατος Μανουήλ προς τήν άμείνω ζωήν και άρχήν μετετάξατο· 
κύκλω δέ παγχάλκοις δπλοις πολεμίοις ήμείς είλούμενοι έωράμεθα, κάκ 
μέν της εω τό Περσικόν έπέχαινεν αναιδές, εκ δέ της εσπέρας ήσαν 'Αλαμα-
νοί ώς θήρες δεινόν βλεμεαίνοντες και καθ1 ήμών τά χείρω βυσσοδο-
μεύοντες, άπό δ' Ευρώπης π ή μέν έκ τών του Αίμου άγχινεφών τεμπών 

15 τό άποστατικόν φΰλον οΐ Βλάχοι έναντίως ή ώς οι τής Γραφής άγιοι 
λίθοι κυλιόμενοι τά έν ποσί συνέτριβον καΐ έλέπτυνον, π ή δέ ή πολλάκις 
μυρία ίππος ή Σκυθική τό πεζοπόρον τούτο πτηνόν άγεληδόν έφιπτά-
μενον τήν καθ' ή μας άκρίδος έκειρεν άκριβέστερον, φ τόξον και γωρυτός 
οπλισμός και δοράτια κραδαινόμενα και τό αυτό δχημα τόν άναβάτην 

20 όχεία τε και ευωχία σχάσει φλεβός δεξιούμενον. 

Έν τοιούτοις και χείροσι περιστατικοϊς καιροϊς τήν βασιλείαν 
παρείληφας, και δτε μικρού δείν ή τής 'Ρωμαϊκής αρχής αρμονία δσα 
καί χορδή καιρία διέρρηκτο φόρμιγγος. εΐκότως τοίνυν καί τό λέγειν | 
<μοι συ)νεβάλετο, ώς ήμΐν μέν έπεφάνης άσμενος μετά βασιλικού στεφανώ-

25 ματος διά τήν άρχικήν άρετήν, σεαυτώ δέ εις μόχθους καί τών Ηρακλείων 
άθλων δυσαχθεστέρους επιδεδήμηκας ώς καί συνδήσειν μέλλων τό λελυμέ-
νον καί συναρμόσασθαι τό άνάρμοστον καθά και Δαυίδ πρότερο ν, ή νίκα ή 
κιβωτός έν άλλοφύλοις έπλάζετο. πλήν εκείνον μέν έκ ποιμνίου και 
σύριγγος, σέ δ' έκ βασιλείου τιμήεντος αίματος εις τόν άρχικόν θρόνον 

30 τό θείον έκάλεσε· καί τόν μέν μή προ τής αρχής κεκμηκότα, μηδ' ώς έδνα 
τους υπέρ αυτής ιδρώτας προκαταθέμενον, σοι δ' άθλον αρετής και 

6 νέαν 'Ρώμην άκούουσαν: cf. Pape - Benseier, Wörterbuch der gr. Eigennamen 
1319, s.v. 'Ρώμη Nr. 4; F. Dölger, Byz. u. die Eur. Staatenwelt, p. 83-98. 
18—20 Nota agnominationem όχείφ - εύωχί<?. 

4 - 6 καί - άνάμεστον: cf. p. 85, 23-4. 6 - 7 κατά - Σατανά;: Luc. 13, 
11 sqq.; cf. p. 85,26-7. 13 βλεμεαίνοντες: vox hom., quae tantum in Iliade 
invenitur e.g. 8, 337; 17, 22; βυσσοδομεύοντε; : haec vox in Odyssea tantum occurrit, 
cf. 9, 316. 15-16 έναντίως - κυλιόμενοι: cf. Zach. 9, 16. 18-20 φ - δεξιούμε-
νον: cf. p. 8, 21-26. 25-26 σεαυτω - έτπδεδήμηκας: vide ad p. 56,28. 
27-28 ή νίκα - έπλάζετο: 1 Regn. 6, 1 et 2 Regn. 6, 2. 28-29 έκ - σύριγγο; : cf. 
Ps. 77, 70; 1 Regn. 16, 11; Hist. 555, 20-21. 31-p. 58 ,1 άθλον - άντίδοσιν: cf. 
p. 56, 28; 130, 27-8. 

23-24 <συν>εβάλετο Mi 
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καμάτων άντίδοσιν, άλλ' ούχί χάριν την βασιλείαν παρέσχετο. ού γάρ 
άμφισβητήσιμά σου τά άριστεύματα, δσα της αρχής προεπόνησας, 
άλλα και ηλίου, δ φασιν, Ικδηλότερα,καί olç τήν των κρατούντων χλαμύδα 
ουδέν ήττον τής θαλαττίου βαφής σεμνότερα ν πολλάκις άπέφηνας 

5 προσεπιχρώσας βαρβάρων τοις αίμασιν. ϊσασι ταύτα πόλεις έωαι 
Ταρσός και Άνάζαρβα και ή κρατίστη και πρωτίστη των εκεΐσε πόλεων 
'Αντιόχεια, ήδέως και πολλάκις άρυσαμένη σου των καλών ώς ουδέ τοϋ 
Όροντείου πώποτε νάματος, όσον τε έν αυτή κοντοφορικόν Κελτικόν, 
άλλα δή και τό τοϋ 'Αλεξάνδρου περίπυστον πόλισμα, δ Νείλος ευδαι-

10 μονίζει πελαγίζων ώρια, α και δή πάντα τεθέασαι ου θηρία Λιβυκά και 
Αιγύπτια καθ' Ήρακλέα χειρούμενος ή γοϋν Άνταίω ύβρίζοντι ληστή 
συμπλεκόμενος, άλλ' επαμύνων βασιλει προσγενεΐ ώς τω Θησει 'Ηρακλής 
δσα και εϊς άδου στόμιον εϋρυχανδές τήν Άνδρονίκου γένυν κατασυρέντι 
και παθόντι τά οΐκτιστα. 

15 Και ούχ ούτω μέν πρότερον, έτέρως δ' έσύστερον, άλλ' άμα τε μετά 
στέμματος ώφθης, και άμα πάγκοινον επέστης άλέξημα· και ούτε τή άρχή 
τής βασιλείας εύθύς ή καί καθιστάμενος και έσέπειτα διεπράξω τι των πάν-
των ένί τινι γοϋν σκυθρωπόν, οϋτε μήνφυγαϊςκαίθανάτοιςτινάςέζημίω-
σας ώσπερ τώνπροτέρων βασιλέων οί πλείους σχεδόν τοϋ άρχειν έπιλαβό-

20 μενοι, ούτε μην μετέθου τό τοϋ τρόπου καί μετέβαλες μείλιχον, ώς εγωγε 
ού μέγα τι λέγειν οΐομαι, εί τω Δαυίδ κατά τό πρδόν σε παραβάλοιμι. 
καν άλλως εις άνδρείαν καί σωματική ν έμφέρειαν προς τον φιλόψαλμον 
άπηκρίβωσαι πυρράκης κατ' εκείνον μετά κάλλους προφαινόμενος 
οφθαλμών, θαρρούντως μάλλον διά τό φίλοικτον εΐποιμ' αν αύτω σε 

25 προσεγγίζει ν τω δεσπότη Χριστώ· ώς γάρ ούτος τάς διατριβάς ποιού-
μενος μετά σώματος, ,,ούκ ήλθον," ελεγε, ,,κρΐναι τον κόσμον, άλλα 
σώσαι τον κόσμον," όθεν où πύρ ύσεν ούρανόθεν έπ' άτασθάλους, δτι 
μή καί τοις μαθηταϊς έπετίμα τοιούτον τι βουλομένοις αίτήσασθαι, 
,,ούκ οϊδατε, λέγων, ποίου έστέ πνεύματος," ούτε γήν ές χάσμα διέστησεν, 

30 άλλα τήν Παλαιστίνην άπασαν επιών ίατο άπαν καχέκτημα, ούτω δή 
καί σύ, φιλανθρωπότατε βασιλεύ, πασι μεταδίδως προνοίας βασιλικής· 
καί ούτε ή άρχή εισέτι κλονουμένη καί ταλαντεύουσα ώς ναϋς ύπό 

4 3αλαττίου: = άλουργή; (οίνοψ apud Homerum). 16 άλέξημα: ad nomen 
Imperatorie alludit. 

1 0 - 1 2 où - συμττλεκόμενο; : decimum, deinde undecimum Herculis laborem 
respicit, cf. Apollod. Bibl. 2, 5, 10, 4. 11, 5; Pind. Isthm. 3, 70 sqq. (4, 52 sqq.); Plat. 
Leg. 796 a ; infra p. 213, 18. 1 2 - 1 4 αλλ' - οΐκτιστα : Hercules duodecimo suo labore 
Theseum ex Orco liberavit, cf. Paus. 1,17, 4; Apollod. Bibl. 2, 5, 12, 5-6 . 21 τ ω -
ττρδον: cf. e.g. Ps. 131,1 ; Hist. 60,22. 2 3 - 2 4 ττυρράκης - οφθαλμών: cf. p. 37, 16-7. 
2 6 - 2 7 ούκ - κόσμον (alt.) : Joh. 12, 47. 2 7 - 2 9 ό3εν - ττνεύματοί: cf. Luc. 9, 54-5. 
2 9 ούτε - διέστησεν: alludit ad Num. 16, 30-3. 3 0 την - καχέκτημα: Act. 10, 38. 

10 fort, όρια Mim ' 21 οίόμενοζ V 23 φαινόμενος V a 0 26 ήλ3εν V 
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χειμώνος και ώς οικία ύττό σεισμού έξέκρουσέ σε της επιεικείας και ήμερότη-
τος, δ και κυβερνήτης αν έπεπόνθει πεντηκοντόρου τινός κύμασι και 
ναυτών απείθεια μεριζόμενος, οΰτε των χρημάτων ή ύποσττάνισις και 
αύτών των ετησίων συνάξεων ΰστερίζουσα την πλουτοποιόν συνέ-

5 στείλε δεξιάν, || οΰτε τόν ερυθροβαφή κάλαμον εις θάνατον εχρωσας ή τον 
κατάλιθον και περιμάργαρ(ον) άναδησάμενος στέφανον πυρ των ομμάτων 
εβλεψας και κατά τους άκτινώδεις των λίθων όστρακίνδη ν τισίν ένητένισας 
ή δακρύων έπαφεϊναι θρομβώδεις σταγόνας πεποίηκας, όποΐα τά των 
μαργάρων σφαιρώματα, άλλ' ου διά σε την στυγνόχροον πορφύραν 

10 περιβαλόμενον γυνή τις ήμφιάσατο μέλανα ανδρός κεχηρωμένη, δν μέλας 
εκάλυψε θάνατος, ούδ' εστίν όστις των απάντων παρά μέρος και μέλος 
έώραται σώματος (κολαζόμενος ή ) χείρας κλαδώμενος ή προς φυτείαν 
σκότους πατταλευόμένος ή τά σπλάγχνα δημίοις σκαπανευόμενος. 

Και τίνα τά επί τούτοις έπαθλα; ναι μεν καί έθνους παντός άποστα-
15 τικοϋ και άλλως έπιβουλεύοντος ΰπόπτωσίς τε και κατατρόπωσις και 

ές τέλος όσον ούδέπω άφάντωσις, ότι μηδ' ες μακρόν έάσει Κύριος έπί 
τόν κλήρον τών δικαίων την ράβδον τών αμαρτωλών κακουργοτέρων 
εαυτών γινομένων καί το θείον έπισπωμένων προς κίνησιν ναι δέ και 
τών ένδον υποστολή καί παντός ανδρός φρονηματώδους καί τυραννικού 

20 τόν τρόπον αυθαίρετος καταστροφή καί καθαίρεσις. 
"Α γαρ οί πρότερον αυτοκράτορες περί πλείστου έτίθεντο έκχορδεύον-

τες τούς κακοσχόλους καί λογχεύοντες τούς σκαιοτρόπους, τά τοιάδ' 
αυτός ώς πίσυνος Θεώ παρωσάμενος υπηγάγου μάλλον τώ φιλανθρώπω 
και κατεκοίμησας τη εύνοια, εϊ που τις κακότεχνος καί στασιώδης καί 

25 ρέζων εργα νεώτερα, καί διά τήν ώς ειπείν κόλασιν του κολάζειν καί τό 
μή τέμνειν τών άσταχύων τους ϋπεραίροντας καί εϊδέναι μέν τάς έκ 
τών νόμων ποινάς, άσπάζεσθαι δε τό φιλάνθρωπον, έθαυμαστώθης 
μάλλον άρτίως ήπερ φοβερός έδοξας πρότερον, ήνίκα ώς Υδραία κάρηνα 
παλιμφυή τούς άποστάτας έξέτεμνες ή καί ώς άκόρσους αυχένας έπέκαες 

30 Ίόλεως καί Ηρακλής όμογενεΐ γινόμενος βασιλεΐ· έπιστώσω γαρ τω 
μή κολάζειν της εξουσίας τοϋ κολάζειν λαβόμενος ώς εκείνα μέν αυτο-
κρατορικά έπιτάγματα ή ν και της σης όθνεια προθέσεως, ταύτα | δέ 
γνωμικά καί αΰτοκέλευστα κατορθώματα, εί δέ κατά σου κενά τις 
βεβούλευται, ουδέν τι προς τόν λόγον τούτο ουδέ καινό ν άεί γαρ αί 

6 - 9 m/p - σφαιρώματα: cf. Hist. 725 ,4-7 . 7 όστρακίνδη ν . . . ένητέ-
νισας : cf. Aristoph. Eq. 855. 9 -11 ou - Sávcrros: cf. Plut. Perici. 38, 2; Hist. 725, 
2^4. 16 -17 μηδ' - άμαρτωλών: Ps. 124, 3. 2 5 - 2 7 τό - ύπεραίρουτα$: alludit ad 
Her. 5, 92 ζ ; cf. Hist. 724, 22 ; locus communis, vide Praechter, Antike Quellen p. 401. 
2 8 - 3 0 ήνίκα - βασιλεΐ: cf. Hes. Theog. 313 sqq.; Eur. Ion. 190 sqq.; Apollod. 
Bibl. 2, 5, 2 - 6 ; Mich. Chon. 1.229, 6 -13 ; Hist."417,17; 435, 17. 3 3 - 3 4 κενά-βεβού-
λευται : alludit ad Ps. 2 ,1 . 

1 σε : τε V 12 κολαζόμενο; ή addidi 29 έξέτεμεί V a 0 
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κακίαι ταΐς άρεταΐς έπικά3ηνται ώς επίβουλοι και οι φαύλοι των σπου-
δαίων αφίστανται κατά διάμετρον ώς άντίφρονες. ήν δ' αν του άγασ3αι 
άξιον, εΐ και Θεού τις κατεπαρ3είς τόν παντέφορον διέλα3εν όφ3αλμόν 
και σε τόν 3εοειδή μή άλούς ό άποστάς διέδρασεν αυτοκράτορα, όποια 

5 άττα και yàp τά προ της χ3ές είσι και τά πρότριτα, εφ' οίς και Θεω 
χαριστήρια ήσαμεν και σοι τά εμβατήρια και επεισόδια συνεπεσκιρτήσα-
μεν τροπαιοφόρω έπαναζεύξαντι. 

Έμεγάλυνε γάρ τις κατά σου πτερνισμόν, και ψαλμικώς ειπείν, εν 
τ ω σαλευ3ήναι πόδας σου επί σέ εμεγαλορρημόνησε. Ξαν3ίας ούτοσί καί 

10 Καρίων, τρίδουλος την προαίρεσιν, αλλογενής τε καί άγριέλαιος, πλην 
έγκεντρισ3είς τω της σης κηπεύσεως καλλιφυτεύτω μοσχεύματι, πρώην 
μεν ώς σύες αιτούμενος τά δρυόκαρπα, ές δέ κόρον στέατος πυροϋ 
μετασχών λιπαν3είς τε καί πιαν3είς και άφρόνως άπολακτίσας και 
παροιστρήσας ώς δάμαλις· ώς άρα χρήμά τι άσυλλόγιστον φύσις πονηρά 

15 καί αχάριστος, ούδ' εστι την άκαν3αν μή καί βλαστόν τοιόνδε εξενεγκεϊν. 
τοίνυν καί ό τήν τύχην ούτος δραπέτης και της ενεγκαμένης πάλαι 
φυγάς τω Πανί συν3ιασώτης καί νύμφαις ταις κρηναίαις συγχορευτής 
ύπό τοΰ σού κράτους εύμενεστάτως προσδεχ3είς καί τύχης ύπερτάτης 
μετειληχώς καί τω ήμετέρω εγγραφείς παρ' άξίαν, ώς εδειξε, πολιτεύματι 

20 παρ' ουδέν όσα εύ πέπονθε 3έμενος έπί τους βουνούς ήρε καί τά όρη 
πάλιν τούς όφ3αλμούς είς τόν έξ έ'3ους καί πρότερον μεταστραφείς βίοτον. 
και τήν εξ ομογενών έκεϊ3εν έφελκυσάμενος σύναρσιν άντί3ρονος Σατάν 
πειράται γενέσ3αι τόν άρχέγονον κατά τούτο καί άρχέκακον μιμησάμενος. 

Άνούστατε ανδρών και αχάριστε, σύ σάλπιγγι σημαίνεις κατά τοϋ 
25 τήν άρίστην σε πλάσιν πλάσαντος άνακτος, ό τη ποιμενική μήπω 

πρώην εμπνέων σύριγγι και ποιμνίων βληχήμασι καταυλούμενος· σύ τό 
άλουργόν άμφιον φαντάζη καί τό έξέρυ3ρον διανοή πέδιλον, ό ταϊς 
άρνακίσιν εγκορδυλούμενος πρότριτα καί βοείας καττύματι δέρρεως 
κρόκη τε καί ράκει τά των ποδών σχεδιάζων καλύμματα, ώ τύμπανα 

30 και κύφωνες· είτ' ούκ εδεισας είς όρη άναδραμών και τών σκοπιών λαβό-
μενος τούς ύφό3ευ και έγγύ3εν σου κεραυνούς, ού τόν Θεόν, δν διά τών 

5 χ3ές - π ρ ό τ ρ ι τ α : vide ad p. 3, 17. 8 έμεγάλυνε - -πτερνισμόν: cf. Ps. 40,10. 
8 - 9 âv - έμεγαλορρημόνησε: Ps. 37, 17. 9 - 1 0 Ξαν3ίας - Καρίων: nomina 
typica servorum e comoedia antiqua, cf. Aristoph. Acharn. 243; Plut. 624; Aeschin. 
2, 157. 10-11 αλλογενή; - μοσχεύμοπι : cf. Rom. 11,17 sqq. 11-12 πρώην -
δρυόκαρπα: cf. Hist. 661, 3-4. 12 -14 ές - δάμαλις: Deut. 32, 14-15. 14 χρήμα -
πονηρά: cf. Menand. Sent. 36 (p. 35 Jaekel = fr. 482 Koerte, 768 Kock): άσυλ-
λόγιστον εστί ή πονηρία; vide etiam infra p. 71, 1-2 ; Hist. 145, 14-5. 20-21 έπί -
όφθαλμούς: alludit ad Ps. 120, 1. 22 άντί3ρονος Σατάν: cf. p. 5, 20-1. 23 άρχέ-
γονον: cf. p. 14, 25. 29-30 ώ - κύφωνες: cf. Aristoph. Plut. 476. 

8 γάρ Vs 18 ευμενέστατος V Mi: fort, εύμενέστατον sive εύμενεστάτως Mi™' 
23 πειράται γενέσθαι ΥΡ° (per litt, α β sscr.) 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:29



V 99 Mi 499 ΛΟΓΟΣ Ζ 61 

συνθηκών ήθέτηκας, τοϋ μεν υποποδίου των ποδών αύτοΰ της γης 
αποσπώμενος, τω δε θρόνω προσεγγίζων τ ω ούρανω. Οδωρ άρ' ήσθα 
διοπτορευόμενον και μή μένον και μάτην ένετύπου σοι τά έαυτοϋ εντάλ-
ματα βασιλεύς γράφων άντικρυς καθ' υγρών και σπείρων κατά πετρών· 

5 κηρός ευδιάλυτος καί τάχιον άπαλείφων τά εγγραφόμενα· 'Ίκαρος 
έτερος συν οία Δαιδάλω καλλιτέχνη τω βασιλεϊ σοφισαμένω πτέρωσιν 
εις (υψος) κουφιζόμενος ευδαιμον πλην αλλά την χθαμαλωτέραν τύχην 
ώς την χαμαιπετή άρσιν εκείνος ήδοξηκώς διίπτασο των βουνών ώ(ς 
τ)ών νεφών οΐ τών ορνίθων μεγαλοπτέρυγες τάς βασιλικός έφετμάς ώς 

10 τάς πατρώας παραιφάσεις "Ικαρος παρωσάμενος, όθεν καί ώς κηρίνου 
του προσθέτου σοι διατακέντος πτερώματος βυθώ της άπωλείας εμπέ-
πτωκας. γέννημα συ αληθώς εχιδνών ιόν έγχέας τ ώ Οπό κόλπον σοι 
περιθάλψαντι είκη καί μάτην ό αυτοκράτωρ θάλασσαν ευεργεσιών οΰκ 
έτεμνε μέν, αλλ' επήντλει σοι καί την εκ τών αύτοϋ σπερμάτων ώς εξ ηλίου 

15 σελήνην πλησιφαή ούκ ήν μέν ιστών κατά φάραγγα, εις δέ σύνοδον 
γαμικήν και λέχος έμνδτό σοι. καί ό μέν εκ της προς αύτόν Ιγγύτητος 
φωτός μετεδίδου καί ώς αστέρα τω της βασιλείας ένέπησσε στερεώματα, 
σύ δέ της οικείας έδρας φρενοβλαβώς άποστάς την λοξήν ώς διάττων 
πεπόρευσαι κάντεϋθεν τοϋ ύψους άπολισθών επίσης ήφάντωσαι τοις 

20 έν νυξί φαινομένοις τοϋ αιθέριου πυρός άνάμμασί τε καί άποσπάσμασι. 
ΟΟπω τω νω τόν έπί τών ορών θρόνον διεσκευάκεις καί άνετύπωσας, 

καί αύτίκα ώς άστραπή τις τού ανωτάτου σφαίρου άποκεκύλισαι κατά 
τάς άποστατικάς δυνάμεις άπορραγείς ώς ές της γης τό μυχαίτατον, ούδέ 
καθαρώς επέβης ού συνεπή ξας άρματος, και κατωκάρα καί κύμβαχος ώς 

25 ούδ' οϊ σφαιρικού έπιψαύονται σώματος, έπί βρεχμόν καί ώμους έπανατέ-
τραψαι. ,,δεϋρ' άνάβηθι κάτω, νυν γάρ άνω κατέβης", ρηθείη αν προσ-
φόρως κατ' άμφω καί έπί σοί, δτι τε κατάβασις ή ν άτεχνώς ή έπί τών 
όρών επαρσις, δι' ής υψος άρχικόν άμαθώς έαυτφ ύπενόθευες, καί τό 

1-2 του - ούρανώ : Is. 66, 1 ; Mat. 5,35. 2 -3 ύδωρ - διοπτορευόμενον : Ps. 57, 8. 
4 γράφων - υγρών: prov., plerumque γρ. κα-S' ΰδοττοζ, cf. Lucían. Catapl. 21; Dio-
genian. 5, 83; Karathanasis 187 (193) ; κα3' υγρών hab. etiam. Anonymus ττερί γραμμ. 
apud Boissonade, Anecd. 2, 381, v. 775; cf. infra p. 212, 3-4; Hist. 288, 1 et 424, 7; 
806, 22 (sensu mutato), σπείρων-ττετρών: cf. ρ. 8, 31. 5—6 sqq. "Ικαρος ετερο;: 
cf. Apollod. Epit. 1, 12. 8 χαμαπτετή άρσιν: cf. Lucían. Dips. 2 et Icarom. 10. 
9 ol - μεγαλοπτέρυγε; : (aquilae) cf. Ez. 17, 3 et 7; Greg. Ant. p. 379, 8 Bachmann-
Dölger. 12 γέννημα έχιδνών: Mat. 3 ,7 . 12-13 iòv - εική: alludit ad 
Aesop. Fab. 62 Hausrath-Hunger; cf. Hist. 323, 12-14; Niceph. Chrysob. de Spyri-
donace p. 16, 29 sqq. Treu. 15 κατά φάραγγα: alludit ad los. 10, 12. 21 τον -
Spóvov: cf. Is. 14, 13. 22-23 κατά - δυνάμεις: cf. Luc. 10, 18; Αρ. 12,8-9. 
24 κατωκάρα καί κύμβαχος: cf. ρ. 92, 13. 25 έττί - ώμους: cf. Horn. II. 5, 586. 
26 δεϋρ' -κατέβης: cf. infra ρ. 110,18-9; e quo fonte Nicetas haec verba hauserit, 
nescio; vide etiam Hist. 457, 13; 599, 16. 

7 ΰψος suppl. Mi 
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γελοιώδες δέ καί παιζόμενον ύστερον επί δυου άναβάς ύψωμά τε και 
πόμπευμα sis κάθοδον την άνοδον είληφας. πομφολυγώδες και διάκενου 
τό σον εξαρμα ή υ, <5θευ μήπω ακριβώς σφαιρωθέν διαλέλυται· ή κύματι 
κωφω έοικώς μετεωριζομένω καταιγίσι καί λαίλαψι καί δόξας εως των 

5 ουρανών άναβήναι τών ΰψινεφών όρων αύ πάλιν εως των άβύσσων μετ' 
ού πολύ καταβέβηκας. ταύτόν τι τ ω τού μύθου πέπονθας κώνωτπ' 
συμπλακήναι γαρ μεγαλαυχήσας λέοντι καί τούτω ιτρός βραχύ παρασχό-
μενος πράγματα τω περιελιγμώ της πτήσεως καί τ ω σαλπιγγώδει 
βομβήματι ελαθες αράχνης συλληφθείς νήματι. και σύ μεν κατά τον 

10 εΰαγγελικόν πονηρόν δοϋλον του κοινού δεσπότου καί βασιλέως κατά 
σου χρονίζοντος έπελθεΐν διά την καχεξίαν τών βάθρων του σώματος 
χαίρων έξεπόρνευες || τοίς επιτηδεύμασι καί τούς συνδούλους έμαστίγους 
τοις πέρα δεινού | παντός έγχειρών· ό δέ, ώς προσεδόκησας ουδαμώς 
οΰδ' ώς όλως έστρε(φες) κατά νουν, άνέλπτως σοι έπιστάς ήκύρωσέ τε 

15 τά σά διαβούλια καί μετά τών ύποκρινομένων συνέταξε την ές αυτόν 
υποταγή ν τε καί εύνοια ν. 

Καί ό μέν, ώ αυτοκράτορ θειότατε, ούτω και προς μόνην ενσαλευο-
μένην αύτώ καί προσπίπτουσαν της σης σημαίας σκιάν άπειπάμενος 
ή και ώς δούλος μαστιγίας τού δεσπότου κατ' αΰτοΰ έπιόντος τάς 

20 ποινάς, οίς πεπαρφνηκεν, υφορώμενος ένέδωκέ τε πρός την πρώτην 
ευθύς και την οικεία ν τύχη ν μετέμαθεν ημείς δ' δ τι πρώτον τού μεγίστου 
τούτου κατορθώματος θαυμασόμεθα, τί δ' ύστάτως περικροτήσομεν ; 
τό μέν ούν εύνουν καί φιλαλέξιον ημείς πολίτευμα ταΐς έλπίσιν έκάμνομεν, 
βασιλεϋ, είρήσεται γαρ τάληθές, δρη απότομα καί άνδρας άπονενοη-

25 μένους τ ω νώ φανταζόμενοι και μικρού τών ανέφικτων έπιχειρεϊν τό σόν 
κράτος ύπετοπάζομεν, σύ δ' άμα επέστης, καί άμα νενίκηκας· εν έξεϊλες 
πολίχνιον, καί δι' αύτού τά τών βαρβάρων καθεϊλες φρονήματα- επιπτε 
λίθος όργάνοις τειχομάχοις βαλλόμενος, και οί βάρβαροι τών υψηλών 
άφιστάμενοι, εφ' ών ώς κρημνοβάται διέστειχον αϊγαγροι, εις υιούς 

30 'Αβραάμ άπό τών λίθων τούτων ήγείροντο. ανδρεία τε καί φρόνησις 
ήμιλλήσαντο παρά σοι καί περί πρωτείων διηγωνίσαντο· ή μέν γάρ 
ανδρεία ξίφει καί πολέμω μετήρχετο τό πολέμιον και τείχεσι προσέβαλλε 
καί εύπόρευτα ετίθετο τά δυσπόρευτα, ή δέ καταστρατηγήσαι σπεύδουσα 

2-3 -ττομφολυγώδε; - ήν: cf. Mich. Chon. I. 323, 15: πομφολυγώδον^ καί διακένου 
φυσήματοξ. 3-4 κύματι κωφω: cf. Horn. II. 14, 16; Hist. 304, 15-6. 5-6 êcoç -
καταβέβηκα;: cf. Ps. 106, 26. 6-9 ταύτόν - νήματι: Aesop. Fab. 267 Hausrath; 
infra p. 112, 12-3 ; cf. Hist. 650, 20-1. 9 sqq. κατά etc.: cf. Mat. 24, 48-51 ; 
Luc. 12, 45-46; vox πονηρόν ex Mat. 18, 32 vel 25, 26 (Luc. 19, 22). 11 δια -
σώματο;: cf. Hist. 658, 20 sqq. 12 έξεττόρνευε; τ. έττιτηδεύμασι: Ez. 6, 9; cf. Ps. 
105, 39. 23 φιλαλέξιον: cf. infra p. 102, 9; Hist. 590, 2. 29-30 eîç - ήγείροντο: 
cf. Mat. 3, 9. 33 εύττόρεντα- δυσττόρευτα : cf. p. 7, 12-3. 

6 τω: τό V 11 την Mi: τών V 19 έτπόντας V 
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τό αντίπαλου ηγεμονικός ύπετίθετο μεθόδους και της σκηνής μή προϊέναι 
παρέχουσα δόκησιν των Οψεων ήπτετο των βουνών καί διεθρόει τόν 
παλαμναΐον, άτερ βέλους, άνευ αίματος, ή μεν ίππων χρεμετισμοϊς καί 
δπλων δούποις καί όμάδοις τάξεων κατετροποϋτο τόν βάρβαρον, ή δέ 

5 σιγή μένεα πνείουσα ελελήθει τόν άποστάτην ώς ή Όμηρική "Ατη της 
αύτοϋ κεφαλής επιβαίνουσα καί κατασπώσα προς θάνατον, τί δ' αν 
καί έδρασε προς δίπαλτον τοιούτον ξίφος βασιλικόν ò μηδεμιά γοϋν συν 
Θεώ συμπλεκόμενος ; ή δούλος οΐκότριψ πρός τόν μικρού παντός κυριεύον-
τ α ; καί άλλως δέ ουδέ του Θεού ή ν ουδέ της προεκπεμψάσης σε μετ* 

10 εύχών εκκλησίας μή τόν άποστάτην ευθύς συλλαβεϊν καί ώς έπί άσπίδα 
καί βασιλίσκον έπιβήναί σε τουτονί και δίκην θρανίδος ύποθεΐναί σου 
τοις ποσίν. 

Έπανήκες où ν εκ τών εσπερίων τούτω νί σου καμάτων τε καί άεθλευ-
μάτων τρισάσμενος ήμΤν καί άσπάσιος ετι τήν κόμην αύχμώδη προ-

15 φαίνων καί τών ΰπέρ ήμών ίδρώτων άπόζων ήδιον καί κατ' εκείνην 
άντικρυς τήν άποφοράν, ήν ώς άγρού πλήρους όσμήν ευλογημένου παρά 
Θεοΰ φησιν Ισαάκ τόν Ιακώβ εύλογων μετ' εσθήτος αύτω παριστά-
μενον καί έγγίζοντα, ήτις Οπέρραπτο τ ω Ήσαϋ, επειδή καί μετήλθες τόν 
άλιτήριον ώς ó πράος καί λείος πρότερον 'Ιακώβ τόν επί τόξω καί γωρυτόρ 

20 πεποιθότα θρασύν καί δασύν Ήσαϋ· ήν γάρ αυτός τή κρεωβόρω 
μαχαίρα έτολύπευσε θήρευσιν τών ήμετέρων χωρών δαιτρεύων καί 
ραχίζων κατά βοσκήματα τόν χειρούμενον, ταύτην ή 'Ρεβέκκα εκκλησία 
θεοσόφω ήκύρωσε δελεάσματι, ήν πρεσβεύεις ώς μητέρα καί ής έξέχη 
τών εντολών, καθελοϋσα τό του άλάστορος φρόνημα, τοις τε άλλοις 

25 μεθοδεύμασιν, όπόσα φιλεΐ Θεός, καινουργεϊς μετά οσίου γινόμενος όσιος 
καί διαστρέφω ν μετά στρεβλού, άλλά δή και τ ω τήν λαμπρά ν και καλή ν 
τής νίκης στολήν έπενδϋσαί σε, ήν ό άποστάτης εαυτώ ύπορράψας μόνον 
ού περιέκειτο· ή και άλλως, σύ μέν ώς τροφόν καί γεραράν τήν ίεράν 
έκκλησίαν τ ω σω θρόνω προσιοϋσαν αΐδημόνως προσδέδεξαι καθά 

30 πάλαι τήν μητέρα Βηρσαβεέ Σολομών, περί ής καί διέξεισιν ούτωσί 
πως ή βίβλος τών Βασιλειών „καί εισήλθε Βηρσαβεέ προς τόν βασιλέα 
Σολομών λαλήσαι αύτω και έξανέστη βασιλεύς εις άπάντησιν αύτη καί 

5 σιγή - πνείουσα: cf. Horn. II. 3, 8 (al.). 5 - 6 ώ ; - θάνατον: cf. Horn. II. 
19, 91-3: πρέσβα Διό; θυγάτηρ "Ατη, ή πάντα; άδται | ούλομένη· τή μέν 3 ' απαλοί 
πόδες' où γάρ ε TT* ούδεϊ | πίλναται, άλλ* άρα ή γε κατ' ανδρών κράατα βαίνει | βλά-
τττουσ' ανθρώπους. 7 δίπαλτον ξίφος: cf. Eur. Iph. Taur. 323; infra p. 122, 1. 
10-11 Ιπΐ - έπιβήναι: Ps. 90, 13. 11-12 δίκην - ποσίν: Ps. 109, 1. 14 τήν 
κόμην αυχμώδη: cf. Eur. Or. 223; Lucían. Somnium 6. 15 sqq. κατ' έκείνην 
etc.: cf. Gen. 27,27 et passim; Io. Camat. Or. hab. 6. I. 1196, ed. Regel, F R B 1, 250, 
23-251, 19. 19-20 TÒV - πεποιθότα: cf. p. 27, 10. 25 -26 μετά - στρεβλού: 
Ps. 17, 26-27. 29 sqq. καθά etc. : cf. 3 Regn. 2, 19. 

32 <ό> βασιλεύς Mi 
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κατεφίλησεν αύτη υ και έκάθισεν επί του θρόνου αύτοϋ· και ετέθη θρόνος 
τ η μητρί τοΟ βασιλέως και εκάθισεν εκ δεξιών αύτού." ή δέ ενώπιον 
είσελθούσα τοΟ επί πάντων ΘεοΟ ώς ή Βηρσαβεέ πρότερον έναντι Δαυίδ 
καί κύψασα επί πρόσωπον έ(πί την) γήν και προσκυνήσασα ήτήσατό 

5 σοι την βασιλείαν είρηναίαν καί άστασίαστον, ην ώς άλλος Άδωνίας 
ό αποστάτης ΰπέκλεπτεν, έπεί καί όπως ούκ έμελλες εξ αρχής τοιδσδε 
καλλίστης άρξάμενος καί ώς Θεω φίλον τον ιερόν κατευνάσας πόλεμον 
μή καί τά κατά τους βαρβάρους αυτούς άρίστω τέλει έπισφραγίσαι 
συμπερανάμενος κάλλιστον. 

10 Τό δέ δη καινότατον, δτι καί μονώτατος την ληνόν της μάχης 
επάτησας. εί γάρ καί συνωμάρτουν σοι στρατηγοί τε καί λοχαγοί καί 
φάλαγγες συνεξεδήμουν επίκουροι και στρατιώτιδες ϊλαι συνείποντο, 
άλλ' οΐ μεν προς βουλήν συμπονοϋντές σοι καί συγκάμνοντες, βασιλεϋ, 
καθ' ενα που καί δύο μόλις έξηριθμοϋντο (έώγάρ λέγειν, ώς ήσαν οι των 

15 συμφραδμόνων την προς τον βάρβαρον άπηγόρευον άντιμάχησιν και 
παντάπασιν άπηναντιοΰντο τή ζέσει σου της ψυχής καί προς τό σον 
άντέβαινον πρόθυμον) οί δ' άγωνιούμενοι βραχείς εκ πολλών έδείκνυντο, 
καί ους ούδ' αν τις ες τους οίκογενεϊς ήρίθμησεν 'Αβραάμ, καί ους έξεϊλεν ό 
Γεδεών του νάματος λάψαντας. αυτά μεν γάρ τά 'Ρωμαϊκά έσπέρια 

20 τάγματα αμφίβολα ταϊς γνώμαις καθίστατο καί απόντα μάλλον ή 
παρόντα ταΐς προθυμίαις έκρίνετο τοσαυτάκις ύποπεσόντα τοις άντιπά-
λοις, οσάκις αυτοϊς συνεπλάκησαν, | τά δ' έωα κατά τον εν εύαγγελίοις 
πρωτότοκον υϊόν την ές τόν άγρόν τής μάχης άφιξιν έπαγγειλάμενα 
ήκιστα καί τοις έργοις την κατάφασιν εξεπέραναν, άλλά μικρόν τής 

25 ενεγκαμένης καί προς βία ν άποσπασθέντα αό πάλιν ώς ουδέ ξύλο ν 
σκαμβόν προς την προτέραν έναντιότητα μετεστράφησαν- οτε καί συ 
μέν, θεοειδέστατε αϋτοκράτορ, επίσης τ ω παρά τοϊς θείοις λογίοις 
γάμους υΐοϋ θύοντι βασιλεϊ πέμψας πάλιν καί πολλάκις τάς Άσιάτιδας 
τάξεις μετεπέμπου δσα και εις δεΐπνον ετοιμον την του άποστάτου 

30 πρόχειρον αλωσιν μόνον ού διατρανούμενος ούτωσί - „είπατε τοις 
κεκλημένοις" τό άριστον μου ήτοίμασται, οΐ ταϋροί μου καί τά σιτιστά 
μου τεθυμένα καί πάντα έτοιμα," οί δέ νεοκτήτους αγρούς και ζεύγη βοών 
προδήλως μέν μή σκηψάμενοι, μεταβήναι δ' εκ τούτων ούδέ προς βραχύ 
γούν αΐρούμενοι άπαξάπαντες τής συνδρομής άπελείφθησαν στραφέντες 

3 s q q . ù ; ή etc.: cf. 3 Regn. 1, 15 sqq. 10 -11 μονώτατο; - έπάτησας: Is. 
63, 3. 18 oûç - 'Αβραάμ: cf. Gen. 14, 14. 18 -19 oûç - λάψανταζ: cf. lud. 7, 4-7. 
22-24 τά - έξεπεραναν: cf. Mat. 21, 28-30; in Evangelio filius, qui ait: " E o " , et non 
ivit, non primogenitus, sed alter tantum vocatur; est autem in parabola filius iste 
populus Iudaeorum et in hoc sensu primogenitus. 27—28 Ιττίση; - βασιλεϊ: cf. Mat. 
22, 2 sqq. 30-32 είπατε - έτοιμα: Mat. 22, 4. 32-33 oí - σκηψάμενοι: alludit ad 
Luc. 14, 18-9. 34 -p . 6 5 , 1 στραφέντε; - πολέμου: Ps. 77, 9. 

4 <àiTÌ) γην Mi 24 μικρόν : fort, μακρόν Mime 
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έν ημέρα πολέμου μηδενός επικειμένου καί βάλλοντος κατά τους εντείνον-
τας και βάλλοντας τόξοις υίούς Έφραίμ. άμέλει τοι και || τά έξης της 
παραβολής διδούς πέρατι τούτους μεν ώς άναξίους του της σης νίκης 
έστιάματος γεύσασ3αι φ3ινύ3ειν εΐασας, εκ δέ γεωργικών όχλων ετέρους 

5 αύτοματίσας είς στρατιώτας και μεταμείψας εις αγαθούς τα πολέμια 
κοινωνούς της έπί τροπαίω σου χαράς προσειλήφεις ώς ό ευαγγελικός 
δειπνοκλήτωρ, ους έσχεδίασε δαιτυμόνας εκ τριάδων καί άγυιών 
ή3ροικώς. 

Έπεί δέ καί την βασιλίδα πάλιν είσεληλύ3εις καί προς την εω παρά 
10 πόδας κεχώρηκας μη κα3αρώς τ ά φίλτατα προσειπών μηδ' άποψήσας 

τούς ιδρώτας μήτε μήν τήν εκ του φολιδωτού χιτώνος μαρίλην άπονιψά-
μενος, οί μεν αυθάδεις ούτοι και φυγοπόλεμοι καί δράσεις μεν έν ειρήνη, 
έν δέ πολέμω δειλοί, δίκας ωοντο γενναίας ύφέξειν της άπει3είας καί 
διαγραφήναι της βίβλου σου, οί δέ Λυδοί καί τά έπί Κύρου πρότερον 

15 έδεδοίκεσαν, όπηνίκαχειρω3έντες άπέστησαν, μεταμφιάσεις γυναικείας καί 
χελύων έγχείρισιν φανταζόμενοι. σύ δ' ούδέν τοιούτου διαπραξάμενος, 
άλλ' έτέραν συνετωτέραν τραπάμενος κατά μέν τήν Οΐβάρου προς 
Κϋρον σοφήν παραίνεσιν τήν έκεισε περιώδευσας γήν, öv φασιν, „ανάγκη 
εστίν, ώ Κϋρε," ειπείν, ,,περιιέναι σε σύμπασαν τήν αρχήν, μηδ' άπο-

20 κναίειν προς τήν περιφοίτησιν αποβλέποντα προς τήν βύρσαν, ώς έφ' 
α μέν αϋτης βαίνεις ταπεινούμενα τ ή γ η προσερείδεται, ών δέ άφίστασαι, 
ταύτα μετεωριζόμενα διανίσταται, έκ δ' έπιστροφής αό πάλιν πατούμενα 
μεταχωρεΐ προς ύ π ό π τ ω σ ι ν , " βουλεύματι δέ σοφω καί μικρώ 3εοπλόκω 
χρησάμενος έννοήματι καί μή στήσας αυτοίς τάς ποινάς,ώνέπλημμέλησαν, 

25 μυρίων αυτούς μαστιγώσεων πλειόνως έκόλασας· εϊδώς γαρ ουδέν ούτω 
τοις πλεονεκτούσι θυμαλγές καί άφάρητον ώς τήν άκούσιον τ ω ν αλλότριων 
άπάθεσιν καί άπόκτησιν, έπιστάμενος δέ καί ώς ή τών 'Ρωμαϊκών 
πραγμάτων χρόνιος ήδη διαφθορά τεκαίσύγχυσιςμοχ3ηρόνεΐργάσατο 
καί φιλοκτήμον τό στρατιωτικόν καί έμπορικόν τό όπλιτικόν καί δείλαν-

30 δρον όμού καί φιλόψυχον (où γαρ ώς κτήσωνται τ ά τών βαρβάρων 
άνδρίζονται, άλλ' ώς μήπως άφαιρε3εΐεν τά μή δικαίως κτη3έντα δεδίασί 

1 μηδενός επικειμένου: cf. Prov. 28, 1. 1-2 κατά - Έφραίμ: Ps. 77, 9. 3 - 8 τού-
τους - ή3ροικώς: cf. Mat. 22, 8-10; Luc. 14, 21. 10-12 μή - άπονιψάμενος : cf. 
p. 9,13-4; 3, 11. φυγοττόλεμοι: cf. Horn. Od. 14, 213. 14 διαγραφήναι - σου: cf. 
p. 52, 27-8. 14-16 ot - φανταζόμενοι : cf. Her. 1,154-7. 17-23 κατά - ύπό-
πτωσιν : Oibares ex Excerptis de insidiis 26, III, p. 26, 1 sqq. de Boor = Nicol. Damasc. 
fr. 66 Müller et ex Phot. Bibl. Cod. 72, I, p. 106-107 Henry = Ctesias fr. 29, § 2 
Müller notus est; quae tarnen hic a Niceta narrantur apud Zon. 4, 14 de Calane 
gymnosophista et Alexandro Magno leguntur. 

3 παρεμβολής V 6 της Mi : τούς V 11 μαρύλλην V: fort, μαρίλην Mira« 
18 Kúpov constanter V 18—19 ανάγκην είναι V Mi 19 άποκναίην V 
25 ούδέν ούτω VP0 (per litt, α β sscr.) 27 'Ρωμαίων Va0 
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τε και τήυ άντιμέτωπον μάχην έκκλίνουσιν) απογράφεις πάντας 
ένση μηνάμε vos μελανί τε και δόνακι τους μεθ' αίματος και δόρατος 
συμπλοκή ναι τοις βαρβάροις άπειπαμένους και ψήφον εντεύθεν κληρωσα-
μένους τά τούτων άχρειοΰσαν πρόσωπα, ώστε κατά τό ψαλμωδού-

5 μενον τω Δαυίδ, ,,δουλεύσατε τω Κυρίω èv φόβω και άγαλλιδσθε αύτω 
εν τρόμω," où μόνον τούς σκληρογνώμονας τούτους τω κράτει σου 
καθυπείκοντας και υποκειμένους εστίν ίδεϊν, άλλα και σύν δέει άγαλλιω-
μένους, ότι βασιλέα κατά θείον ευτύχησαν, δς ουκ οίδεν επί σκηνής 
καθήμενος έπιτάττειν τοις ύπ' αυτόν τά προς πόλεμον και δι' όπτήρων 

10 άναδιδάσκεσθαι, ποία μεν ύπενδεδώκει τοις έναντίοις παρεμβολή, όστις 
δέ και συμπλακείς έτρέψατο τό πολέμιον, αλλ' δς μή ψευδόμενος τον 
ήγεμόνα πρώτος κατά τών αντιπάλων δρα και ορμά καί κραδαίνει δόρυ 
καί προϊππάζεται. 

Καί δείγμα τούτου, θειότατε βασιλεϋ, τό χθες σοι καινουργηθέν 
15 τοις γαρ υπηκόοις ήμΐν εις προύπτον διομιλούμενος καί τών ανακτόρων 

ενδοθεν αύλιζόμενος καί ίππων σταδιοδρόμων άμίλλαις τό θεατρομανούν 
τής πολιτείας πλήρωμα δεξιούμενος αίφνης πρός την άντιπέραν εγένου, 
κάκεϊθεν ώς Ικ μηχανής καί τάχιον εννοήματος τοις Πέρσαις επικατέπτης 
κακόν δναρ ταις τούτων έπιστησόμενος κεφαλαϊς. ούδ' ò βασιλεύς τών 

20 θηρών ούτω τή άλκαία κατά κνωδάλων έρεθιζόμενος έθρόησεν όρμήματι 
évi καί βρυχήματι τόθηρώμενον ή φασσοφόνος ΐρηξ ώκύτατος πετεηνών 
τώ τών πτηνών ροιζήματι θάμνους ϋπελθεΐν ήνάγκασεν όρνιθας, ώς συ 
τούς Πέρσας άναστάτας καί μόνω τω κατ' αύτών έδεδείχεις κινήματι. 
Έ(λληνε)ς μεν ούν ήρωά τι να Περσέα τούνομα μυθικώς τό όλον όπλίζον-

25 τες άρπην αυτώκαί κάτοπτρο ν'Αθηνάς εγχειρίζουσι καίά(ρ)β<υ)λόπτερα 
περιδέουσι καί κυνέην "Αιδου επιτιθέασιν, δπως αθέατος ών καί πτηνός 
κατά Γοργόνος άνδρίζοιτο· σύ δέ τή οικεία ρώμη καί τή θεόθεν παντευχία 
κρειττόνως ήπερ έκεΐνος καί αληθώς φραττόμενός τε καί κουφιζόμενος πή 
μεν ώσεί και πτερωτός απροσδόκητος τοις άντιπάλοις εφίστασαι καί 

30 διασοβεΐς καί μόνη τή θέα σου, πή δέ καί βου|λαϊς ώς λέοντες βρυχηθμώ 

5 - 6 δουλεύσατε - τρόμφ: Ps. 2, 11. 7 -8 σύν - άγαλλιωμένουζ: cf. Ps. 2, 11. 
8-13 ôs - προϊτπτάζεται : locus communis, cf. p. 29, 12-5. 16 3εατρομανοϋν: 
cf. p. 208, 23; Hist. 375, 18. 19 κακόν - κεφαλαϊξ: cf. Horn. II. 10, 496 (al.). 
21 φασσοφόνοί - ττετεηνώυ: cf. Horn. II. 15, 237-8. 24-27 "Ελληνε; - άνδρίζοιτο: 
cf. Hes. Theog. 274 sqq.; Scut. 216 sqq.; Lucían. Dial. Mar. 14; Apollod. Bibl. 2, 4, 
2, 3 sqq. ; falcem donum Athenae fuisse nullus mythographus nobis tradidit, cf. C. Robert, 
Die griechische Heldensage (Preller, Gr. Myth. II, 1) I, Berlin 1920, p. 228, not. 7; 
ex iconographia autem talem traditionem novimus, cf. Roscher, Lex. d. Myth. III. 
2, col. 2035. 25 άρβυλόπτερα : cf. Lycophr. Alexandra 839; Eratosth. Catast. 
22; infra p. 86, 14; 212, 11-2. 26 κυνέην "Αιδου: cf. p. 38, 15. 

8 κ«τά (τό) 3εΤον Mi 22 πτηνών: fort, πτερών Mi 
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έξιστδς τό βάρβαρου των φρενών και ίστας τοϋ καθ' ημών φρονήματος 
και τί3ης έτοιμο ν θήραμα. 

Ούτως, ίσό3εε βασιλεϋ, εμεγαλύν3η τά έργα σου, ούτως εν σοφία 
πάντα έποίησας εις ταΰτό τη εύσεβεία σννάψας και συνειληφώς όμοϋ 

5 άνδρείαν και φρόνησιν, επί δέ συνέρι3ον έχων και των πόνων δεξιόν 
συλλήπτορα την άνδρείαν όντως εν γυναιξί, την κυρίαν ημών και 
βασίλισσαν, ήτις ού μόνον εκ δεξιών σου παρίσταται μετά τοϋ πρέπον-
τος τώ 3ήλει σχήματος εν κροσσωτοϊς χρυσοϊς περιβεβλημένη, πεποι-
κιλμένη ταϊς 3εοτερπέσι δηλαδή πράξεσι καί προς τά σοι 3υμήρη την 

10 άκοήν άνακλίνουσα, αλλ' έν πολλοίς καί ώς εν Φλέγρα ή Ά3ηνα τους 
Γίγαντας, ούτως καί αύτη τούς φιλοταράχους καί στασιώδεις χειρωσα-
μένη κατηγωνίσατο - καί ούτε πονηρών ανδρών σύστρεμμα κρύφιον καί 
ενδόμυχον ταύτην διέλα3εν, ούτε τοις οίκοπέδοις τών βασιλείων προσμέ-
νουσα κατά τους καιρούς τών σών εκστρατεύσεων καί τών κατά βαρβά-

15 ρων άπάρσεων άσυντελή σου τη άρχή την οΐκουρίαν καί τήν ώς εν 
τόπω διάστασιν δείκνυσι μή συνεφαπτομένη σοι καί άπόντι τών κατά 
πόλεμον. συ μεν γάρ βέλη καί μηχανάς κατά τών άφισταμένων φρουρίων 
διενοοϋ τε καί διεσκεύαζες, βασιλεϋ, τοις καταράτοις βαρβάροις άντιπλε-
κόμενος, || ή δέ κατά τάς Σολομωντείους γυναίκας, αϊ ωκοδόμησαν 

20 οίκους, άσφαλέστερον φρουρά περιετείχιζε τά βασίλει(α)· τό δέ δή μεΐζ(ον, 
τον οίκον) κρατυνομένη και προς τό εϋ διατιθεμένη καί προς σέ τώ υώ 
μετέστραπτο πράττουσα πνευματικώς, α σύ πολεμικώς έμε3όδευες, καί 
ώς μεν βέλος ήφίει τήν προσευχήν εις Θεόν καί τήν έκεϊ3εν έπισπωμένη 
σύ ναρσι ν απτόητο ν άπό βέλους πετομέ νουή μέρας έτή ρησέ(σε), τό δέ στη3ος 

25 έν τω προς Θεόν άνεστηλώσ3αι πλήττουσα γονυπετοϋσά τε καί πα3αινο-
μένη τάς σάς έλεπόλεις ένεργεστέρας προς τήν τών άποστάντων έρυμά-
των έδείκνυ κα3αίρεσιν και ύπέκλινέ σοι καινοπρεπώς τον ύπερωμίαν καί 
άγέρωχον βάρβαρον. 

Οΰ μέγα οϋν εκ τοϋ σωματικοϋ κάλλους έγκωμιάσαι ταυτηνί καί 
30 ειπείν φοινίκι μεν όμοίαν τό της ήλικίας ανάστημα, αν3ει δέ χιόνος τήν 

όψιν κατάλληλον, εϊτε μήν ταϊς τρισΐ Χάρισι συναρι3μήσαι καί προσ-
3εΐναι και τετάρτη ν αυτήν ταύτα γαρ και λοιπαΐς έφάρμοστα γυναιξί 
καί ού πάνυ μέγα ταις έχούσαις εγκώμιο ν εκείνα δέ καί αρμοδίως αν 
προσεννέποι τις" ,,ώ ερνος εύγενές καί ήμέτερον ώ αρίστη φυτεία της 

35 βασιλίδος τών πόλεων· ώ εΰπρεμνος άμπελος ού μετηρμένη έξ ορίων 
αλλοδαπών, ώς χ3ές έωρώμεν καί πρόπαλαι, ούδέ τω είς τό Κομνηνικόν 

έμεγαλύν$η - έποίησα;: cf. Ps. 103, 24. 7 -10 ήτις - άνακλίνουσα : cf. Ps. 
44, 10-11. 10-11 ώς - Γίγαντας: cf. Pind. Nem. 1 ,67 sqq.; Eur. Here. 1193; 
Apollod. Bibl. 1, 6, 1-2 . 12 πονηρών - σύστρεμμα: cf. Num. 32, 14. 19-20 α ϊ -
οίκους: Prov. 14, 1. 24 à τττόητον-ήμέρας: cf. Ps. 90, 5. 30 φοίνικι-άνά-
στημα: cf. Horn. Od. 6, 163. 31-32 τρισί - τετάρτην: cf. p. 156, 22. 35 άμπελος 
. . . μετηρμένη : cf. Ps. 79, 9. 

21 (τόν οίκον) κρατυνομένη: (επί) κρ. Mi 24 σε addidi 
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καί βασίλειον γένος έγκεντρισμώ εξευγενισθεΐσά τε καί πιαυθεϊσα, άλλ' 
εγγενές και αύθιγενές καί θαλερά έκ πρώτης άναθηλήσεως, ή γοΟν ώς 
λίθω Σαρδίω τιμαλφή χρυσόν τ ω Κομνηνικω αϊματι τό Δουκικόν συνδή-
σασα καί συνάψασα. ώ κλήσις όντως φερώνυμος. ώς εύγε δρώσαι καί 
ΰμών αί κλήσειςσυυεληλύθασι, βασιλεϋθεοείκελεκαίθειοτάτη βασίλισσα." 
τοιούτων ημείς τό ΰπήκοον προσηγοριών άσπασίων τε καί θεσπεσίων 
άσπαζόμενοι πρότερον τυχεΐν έγλιχόμεθα, έξ ών πηγάζει τ ό άλεξίκακον 
σνμπρόεισί τε τό άνεξίκακον καί συνεκδίδωσι τ ό εΰφρόσυνον. ώ πραγ-
μάτων καί ρημάτων κατάλληλος συμπλοκή - ώ δύο άγαθοποιών αστέρων 
εις ταύτό καί πράγματι καί κλήσει συνδρομή τις θαυμαστή και σννέ-
λευσις. 

Ά λ λ ' εϊητε, βασιλεύ καί βασίλισσα, συ μεν ώς ó πανόπτης ούτος 
φωστήρ ò ήλιος άκάματον, ει δέ δυνατόν, καί άνώλεθρον τήν έφ' άρματος 
αρχικού διφρηλασίαν τιθέμενος, σύ δέ ώς ή σελήνη κατηρτισμένη εις τον 
αιώνα" καί γένοιντο αί ήμέραι ύμών ώς αί ήμέραι τού ουρανού καί τ ό 
κράτος εΰθυμον, πολυχρόνιον. 

Η 

Τ ο ύ α υ τ ο ύ " Λ ό γ ο ς , ο ύ ή μεν ύ π ό θ ε σ ι ς δ ή λ η * τ ο ύ τ ο δέ δει 
ε ίδέναι τ ο ν ά ν α γ ι ν ώ σ κ ο ν τ α , ώ ς ήν χ α ρ τ ο φ ύ λ α ξ τ η ς μ ε γ ά -
λ η ς ε κ κ λ η σ ί α ς ò κ α θ ' ο ύ έ ρ ρ έ θ η καί τ ο ύ ς ο φ θ α λ μ ο ύ ς π α ρ α -
β λ ώ ψ . καί ά λ λ ο ι ς δέ τ ι σ ι π ρ ο σ σ χ ε ϊ ν χ ρ ε ώ ν , α ó λ ό γ ο ς εμφαί -
νει , εΐ καί μ ή σ α φ ώ ς . 

, ,Τέττιγα έκ τού πτερού συνείληφας," ειποιμ' αν ουκ άπαδόντως τ ό 
παροιμιώδες τούτο πρός τον καθ' ήμών ήκονηκότα γλώσσαν διακενής 
κατήγορον καί διάβολον, κάκεΐνα δ' ούν άπερευξάμενον έκ λοιδόρου 
φάρυγγος, όπόσα καί τάφος όλέθριον όδωδώς. άεί γαρ έγωγε πρός τον 
λάλον ταΐς κενολογίαις τού άπό γαστρός φωνούντος συκοφάντου 
διαπυρούμενος ώσπερ ύφ' ηλίου βάλλοντος τ ά μεσημβρινά οί στηθοφυεϊς 

4 κλησίζ etc. : alludit ad nomina Alexii Euphrosynaeque. 26 óttò γαστρό; 
φωνοϋντο;: „vana prophetizans" ; Is. 8,19 hab. έγγαστρίμυθος (cf. Hist. 287, 5-6) 
et έκτη; κοιλίας. 

14-15 ώς - αιώνα: Ps. 88, 38. 15 γένοιντο - ούρανοϋ: Ps. 88, 30; cf. p. 
6, 20. 22 τέττιγα - συνείληφας: prov., cf. Archil, fr. 167 Tarditi (88 A Diehl) ; 
Lucian. Pseudol. 1 ; Luciani Pseudologistes Nicetae in scribenda hac oratione exem-
plum fuisse patet. 23 ήκονηκότα γλώσσαν : Ps. 139, 4 ; διακενή; = ματαίως ex Ps. 3, 8. 
27-p. 69, 1 ώσπερ - τέττιγες : cf. Aelian. Nat. Anim. 1, 20; Anth. P. 9, 584, 11. 

5 ήμών V 7 στταζόμενοι Va c : fort, σττανιζόμενοι 22 οπταδόντοί V 
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λιγυροί και τά άλση καταφωνοϋντες τέττιγες vúv λαλίστερος έμαυτού 
πως γέγονα, ότι και ò άντίξους ώς Φαέθων άτεχνόν τι περί την ήνιο-
χείαυ μειράκιον φλέγων ούχί θέρων ήμΐν προσέβαλε και καθ* δν ούκ ϊσμεν 
τρόπου ήγαπήκει καταποντισμού ρήματα κάκ της αύτού γλώττης 

5 ψευδηγορίας άνήφθησαν άνθρακες. 
Έχρήν μέν oôv τόν γλωσσώδη μή θρασέως ούτω καί προπετώς 

όρασθαι κατήγορον, μηδ' άδολεσχείν τά ούκ ανεκτά, ύφ' ών ουδέν τι 
παραλελύπηται- εΐ δέ συκοφαντεί ν άνέδην μεμάθηκεν εϊς έξι ν προελθών 
τού κακού δυσαπάλλακτον, τόν γοϋν δεύτερον άσπάζεσθαι πλουν 

10 κάκεΐνα συντιθέναι και καταψεύδεσθαι του πλησίον, & σπιλοΰσι μεν 
ίσως τόν βίοτον καί των αρίστων παριστώσι πράξεων τόν ταύτα ώς 
αληθώς δρώντα διαβαλλόμενον, ούκ άποσχοινίζουσι δέ Θεοϋ, μηδέ τη 
των ούκ ορθοδόξων μοίρα συντάττουσιν. ήν μέν où ν ώς έν μετριωτέροις 
διά ταύτα κακοίς τό ούτω ποιεΐν καί είχομεν αν ημείς σιγή φέρειν τά 

15 λυπηρά και προς βίον μεθαρμόζεσθαι τόν ά(μ)είνονα παρατιθέντες τά καθ1 

ήμδς άγνοήματα καθαπερεί κανόσι τοις σκώμμασι και άποξέοντες τοΰ 
βίου εϊ τι τού εύθέος άντίθε(τον, ό) κατήγορος δέ λελόγιστο άν είς διορθω-
τήν παρά τοις έρεσχελουμένοις ήμϊν ώς περί τά οικεία εύγνώμοσι πλημμε-
λήματα. έ(πεί) δέ ό έναντίος την γλώτταν, ώς έοικεν, έθίσας πρότερον 

20 διέρχεσθαι επί γης κατ* δφιν συρομένην τόν έρπυστήν καί τοις εργοις 
των ανθρώπων έμφυομένην άπρίξ, νΰν καί εις ούρανόν εθετο τό στόμα 
αύτού, δόξας περί Θεού προσάπτων τοις όρθοδόξοις, ας αύτός, οΐμαι, 
πρεσβεύειν εϊωθε μόνος ό καί τούτων πρώτιστος προβολεύς, ούκέτ' 
αν έν τω βάθει της καρδίας την έκ της συκοφαντίας όδύνην ένθάψαιμι, 

25 ούδέ γενήσομαι κατ' άνθρωπον ούκ άκούοντα ούδ' έχοντα έλεγμούς έν 
τω στόματι, ούδ1 ύπερθώμαι τόν άπόλογον, άποκριθήσομαι δέ τω τά 
δύσφημα φθεγγομένω, καθώς ό Παροιμιαστής υπογράφει μοι. 

Άλλ ' ερομαί σε, ώ συκοφάντα, σύ δέ μοι άπόκριναι· άρ' έχων έπεγκα-
λεΐν τι τοις μή όρθοδοξοϋσιν έντάττεις ήμδς, ή τούτο μέν ούκ άν ειπείν 

30 δύναιο, ώς ούδέ τις των απάντων έτερος ; άλλ' ού δι' εύφήμου σε γλώττης 

1 λιγυροί: cf. Hes. Op. 582 sq.; Carm. Anacreont. 34, 14 Preisendanz. λαλί-
στερος : cf. Athen, p. 133 c: σοΟ δ' έγώ λαλιστέραν είδον ούτε κερκώττην . . . 
ού τ έ τ π γ α ; vide etiam Iulian. Ερ. 82, p. 139, 9 Bidez; Mich. Chon. I. 211, 6-7. 
2 ώς Φαέθων: cf. p. 19,21-3. 3 φλέγων οϋχΐ θέρων: cf. ρ. 26, 13-4. 4 ή-
γαττήκει - ρήματα: Ps. 51, 6; Hist. 403, 8-9. 5 άνήφθησαν άνθρακες: 
Ps. 17, 9. 9 δεύτερον - πλουν: prov., cf. Aristot. Eth. Nie. β 9, p. 1109a 
34-35; Eustath. p. 1453 ad Od. 2,434; Plat. Phaed. 99c-d; Karathanasis 151. 
20 δφιν συρομένην: Nicetas vocem „όφις" epitheto aliquo biblico exornare solet, sive 
συρόμενος: cf. Mich. 7, 17; Deut 32, 24; supra p. 17, 1; infra p. 111,18; Hist. 413, 16; 
sive ψίθυρος: cf. Ec. 10, 11 ; Hist. 146, 9; sive σκολιός: cf. Sap. 16, 5; infra p. 75, 9-10; 
Hist. 315,23. 21-22 ε ί ς -αύτοϋ : Ps. 72, 9. 25-26 ούδέ - στόματι : Ps. 37, 15. 
26-27 άττοκριθήσομαι - φθεγγομένορ : Prov. 22, 21. 

20 (Ιρπ)η(στήν) V"0 26 ύπέρθωμαι V 
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ήγομεν, ούδέ δι' αΐδοϋς εϊχομεν, μή τό παραπέτασμα αΐροντες, μηδέ τήυ 
TTpôç τά όρώμενα των ένδον παραγυμυούυτες έναντιότητα; και μην 
πάντα ταύτα, πάντα σοι πεποιήκαμεν και συντετηρήκαμεν. όπως ούν 
οΰχ ωσαύτως και σύ; άλλά ττλάσας περί ήμών τά ανήκουστα καί 

5 λογοποιήσας τά απαράδεκτα κατατρέχεις ώς ουκ ευσεβών, λαρυγγίζων 
δέ καί καταχέων των προσιόντων σοι ληρωδήματα· καί δόξας αλλότριας 
άναμετρών καί τι πονημάτιον έμφανίζων τοϊς εκ της αυτής σοι φατρίας 
κουφολογιών άνάμεστον φής άνερυ3ριάστως καί άλλους μέν αίτιάσθαί 
σοι του συγγράμματος, με3' ετέρων δέ καί ήμας. άλλ' ΐσ3ι ώς είκαιομυ3εϊς 

10 άλογίστως καί γράφων γράφεις άτεχνώς πονηρίαν συνιστδν πειρώμε-
νος τά άσύστατα. οΰτε γάρ άν πείσαις οϋδένα τοΤς έπιβεβουλευμένοις 
σου καινολογήμασι προσ9έσ3αι, α συνείρεις κατά χριστιανών, μάλλον 
μέν ούν καί προσόφλοις γέλωτά τε καί άνοιαν τοις τών χριστιανοκατη-
γόρων κύκλοις συλλαμβανόμενος, καί τό 3αυμαστόν δέ σου πόνημα, δ 

15 καί υπέρ ελέφαντας πλείστον ήδη χρόνον εγκυμονείς, ώς εκτρωμά τι 
άφαντω3ήσεται· ουδέ γαρ προσείπη όλως τό φως, ούδ' εις χείρας άνδρών 
λογίων άφίξεται, ινα μή κατείπη του γειναμένου, ό δέ τοις οίκείοις 
όλους χείλεσιν εκείνα δήπου3εν επακούσηται τοις έλέγχοις καταστρεφό-
μενος, α παρά Δαυίδ ποτε ήνωτίσατο άνδρός πάροικου Άμαληκίτου 

20 παις· ,,Τό αίμά σου επί την κεφαλήν σου, δτι τό στόμα σου άπεκρί3η 
κατά σου λέγων δτι έγώ έ3ανάτωσα τον χριστόν Κυρίου." 

Εΐησαν γαρ αν οΐ παρά σοϋ συκοφαντούμενοι λίαν άφραίνοντες καί 
βραδεϊς τήν καρδίαν, εί μή έπικαταβαλοϋσι τή κορυφή σου τήν αδικία ν 
σου, ίταμοϋ δντος καί κακοή3ους, ουδέ προσγυμναζομένου || τή κατη-

25 γορία καί φρονοϋντος μέτρια, άλλ' έκ δια3έσεως ούτω γράφοντος, 
εί γάρ καί συκοφαντία άνδρα ταπεινοί και περιφέρει πτωχόν, ώς άίομεν, 
άλλ' ούτοι άνδρίσονται κατά σου καί δείξουσιν εργοις αυτοις, ώς ου 
τών 3είων είσί λογίων και τών περί Θεοϋ δογμάτων πενόμενοι. εί δ' 
αυτός τάς πάντων προφ3άνω ροπάς, ού καινόν ίσως γάρ καί τοις 

30 άλλοις του καλού υπόδειγμα κείσομαι προς ζήλον δια3ερμάνας τον 
δμοιον, καί άπο(δεικνύς) τόν αίρετίζοντα πλεϊόν σοι προσεπιτρίβω τό 
παρά πάντων δίκαιον μίσος, δτι γράφειν προ3έμενος καί μή έχων τοις 
κατά σκοπό ν σοι συνέρι3ον τήν άλή3ειαν, τήν3εολογίαν είς κατηγορίαν 
τών εΰσεβούντων μετήμειψας καί ταϋτα τούς όρ3οδοξούντας έσυκοφάν-

35 τησας, ών οΰτ' εγεγόνεις αυτήκοος ούτε παρά του εχεις πυ3όμενος· 

15 Crrrèp - εγκυμονεί; : i. e. plus quam duos annos, cf. Aristot. Hist. Anim. ε 14, 
p. 546 b 11; aut ca. 1 6 - 1 8 menses, cf. Arrian. Ind. 14, 7. 

10 γράφων - πονηρίαν: Is. 10, 1 ; cf. Hist. 424, 23-425, 1. 19 -21 â - Κυρίου: 
cf. 2 Regn. 1, 13-6 . 2 3 - 2 4 τη - σου: alludit ad Ps. 7, 17. 26 συκοφαντία -
•πτωχόν: sic in L X X non invenitur, cf. autem Prov. 10, 4 et 29, 23 ; Ec . 7, 7. 

12 προ3έσ3αι V 31 otto V i. fin. lin. 34 συνεκοφάντησας V 
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ούτως άσυλλόγιστόν τι πράγμα ή -πονηρία καί δυσφύλακτος άπας 
κακεντρεχής, και τοίνυν την επί λογιότητι άκραν σοφίαν καί δόξαν 
3ηρώμενος ελα3ες καί ταύτης κατά κράτος άποπεσών, δτι μηδ' έπεξενί-
σ3η σοι ττώττοτε, και ούς συγκοτέλεγες τοις φιλούσι διά μικρολυπίαν 

5 ένδιαβάλλων, εφ' οίς ουδ' όπωσούν έάλωσαν. ό δ' επί τοις άπλώς 
άντειπούσιν ούτω βαρύμηνις καί παύσασ3αι ύποθεμένοις τού στομφασμοΟ 
όργιλώτατος, τί ούκ αν διελογίσω καί διεπράξω χείριστον, ει τις μή 
δεόντως σοι παρηνώχλησεν ή των προσόντων τινός άπεστέρησε; καί 
άλλως δέ ειπείν, ό κα3' ημών τοιαύτα συμφορήσας ψευδήγορήματα, 

10 τίνος αν εφείσω ρήματος χέων κα3' ετέρου της γλώττης ιόν ; 
'Εγώ δέ και τήν κατηγορίαν προθήσομαι και την αιτίαν πειράσομαι 

μή είναι τοις βουλομένοις άνέκπυστον, όπό3εν ό συκοφάντης ταϊς κα3' 
ήμών άδολεσχίαις έχρήσατο. 

ΤΗγέ τις τών έμοί τε καί τω κατηγορώ σννή3ων εορτή ν Γεωργίω 
15 τω χριστομάρτυρι. και oi μέν λοιποί τών συνειλεγμένων (ήσαν δ' ούτοι 

καί τών λογίμων αρχιερέων και τών τού βήματος έντρόφων συχνοί καί 
της συγκλήτου τά κράτιστα) τοις ασμασι τών ιεροψαλτών ήσυχη 
κα3ήμενοι έκηλούντο, ό δέ τήν σοφίαν ύψιβάμων καί τήν γνώσιν ύπερά-
πειρος ουτοσί, ώσπερ έφ' φ συγκέκληται άγνοήσας, φορτικάς τινας 

20 αφηγήσεις παρεισεκύκλει τοις λόγοις, ώς εϊπερ τήν οίκουμένην διαδρα-
μών ές τό καθ' ήμδς κλίμα πρώτως τότε παρενεδήμησε καί ές 3έαν ήλθεν 
ήμΐν σεμνύνων έαυτόν καί έξαίρων έφ' άπασι τοις μαθήμασιν. άρξά-
μενος δέ 3εολογεΐν καί περί τού ονυχος έπολυπραγμόνει Χριστού, 
έμπλήκτως έπιβάλλων τοις ούδέπω διοπτορη3ε!σι παρ' ούδενός. προς 

25 δέ τοις λοιποις και λόγον είσενεγκών περί τών αχράντων καί άκηράτων 
μυστηρίων Χριστού φ3αρτά τε άπεκάλει ταύτα καί άψυχα καί άνοα καί 
νεκρά- καί τόν προσιόντα τή μεταλήψει μή δλον είσοικίζεσ3αι τόν 
Χριστό ν, άλλ' έκ μέρους ώς καί μέρος δεχόμενον. καί φυσώ ν ή ν έπί 
τούτοις ώς μικρού δεδειγμένος παρά Χριστού, στύλόν τε άστραβή της 

30 έκκλησίας εαυτόν ώνόμαζε καί έδραίωμα καί έφασκεν άναιδώς, ώς άρτι 
πρώτως καί μόνως ή μεγίστη καί πρωτίστη τών εκκλησιών ευγενή καί 
σοφόν λευίτην κατά3εΐον έκληρώσατο· vai μήν ώς ούκ δψεται 3άνατον, 
ουδ' Οπνον δώσει τοις όφ3αλμοΐς ουδέ τοις κροτάφοις άνάπαυσιν, άχρι 
δή τήν έκκλησίανθείοις ΰπερείσειε δόγμασι καί περιφραγμώσειε γενναίοις 

16 βήματος έντρόφων: Clerus, cf. Hist. 155,16 (al.). 29 άστραβή : ad 
Chartophylacis perversos oculos alludere videtur (στραβός). 

1 άσυλλόγιστόν - πονηρία: cf. p. 60, 14. 1 -2 δυσφύλακτος - κακεντρεχής: 
ex auctore mihi ignoto. 23 περί - Χρίστου: cf. prov. εΐ; όνυχα e.g. apud 
Dion. Halic. De Demosth. 13 (I, p. 157, 9-10 Usener-Rademacher). 29 στΟλον -
άστραβή: cf. Pind. Ol. 2, 81-2 (89-90); vide etiam Hist. 292, 21. 33 ούδ' -
άνάπαυσιν: Ps. 131,4. 

3 πεσών V " 
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λόγοις ώς λίθοις άκρογώνοις στερροϊς, επίσης TOÏS πρώτοις όπαδοϊς τοϋ 
Aóyou καί διδασκάλοις. 

Έπί τούτοις εγώ και πας τις έτερος συνελθών άποκναιόμενοί τε καί 
δυσχεραίνοντες, δτι την εκ των ύμνων άφηρούμεθα ήδονήν ταΤς άκαίροις 

5 τώνδε των διηγήσεων καί προς ουδέν όρώσαις το χρήσιμον, ,,παύσαι, 
ώ καλέ," είρήκειμεν, „δέσποτα, τί τη τοϋ μάρτυρος εορτή, εφ' ήν συνεδρά-
μομεν, καί τοϊς προς οΰδένα τον άνθιστάμενον σεμυοΐς σου διαλόγοις 
και νεαροκλέσι 3εολογήμασι ; τίνος ενεκα την σπουδήν ταύτην έσπού-
δακας, ώς πρός άέρα άντικρυς δαίρων καί μελαγχολών άτεχνώς, (μη)δενός 

10 άντιφερομένου σοι μηδ' έρεθίζοντος προς όργήν;" ταϋτα καί τοιαύθ' 
ετερα κοινώς οί συγκεκλημένοι κάκεΐνος δέ ό συγ(καλ)έσας εταίρος 
συνελθόντες έπήδομεν καταψώντες τόν φριμακτίαν καί περιποππύζοντες 
τον υψαύχενα. 

Ό δ' έμέ τών αλλω(υ) άπο(λαβ)ών „καί σ ύ , " φησί, „της μερίδος ε! 
15 τών άντιδοξούντων μοι εν οίς φημι περί τών Χριστού μυστηρίων, ουδέ 

συναριθμή τοις περί έμοΰ." ώς φάτο, κατά τους Πυδαγόρου λέγουσι 
μαθητάς. κάγώ προς αυτόν πραεία δη καί συνήθει φωνή· „ουκ έπί 
τούτω συνελέγημεν5 κύδιστε, μέγιστε, δεσποτών ΰπατε, έφ' φ άνακινεΐν 
δόγματα καί περί αιρέσεων νέων άδολεσχεϊν, αλλ* ίνα τ ω μάκαρι μάρτυρι 

20 τα όσια έκτελέσωμεν." και ούτος τ ώ χείρε διατρίψας καί ταλαντεύσας 
πολλάκις την κεφαλήν, κάμοί ένατενίσας τιτανώδές τι καί λοξόν καί 
βρύξας τούς οδόντας· „έμπλήσειν μέλλω", φησί, ,,τόν ιερόν της εκκλησίας 
άνάσταθμον τών τάς οικείας δόξας καθυποβαλόντων τ ω άναθέματι, εί 
μή πάντες προφθάσουσί μοι χείρας αυτών καί οίς εχω λέγειν περί Θεοϋ 

25 τε καί τών αυτού μυστηρίων ώς κανόνων κανόσι προσκείσονται." 

Κάγώ μεν έπικαγχάσας τούτοις ώς καί πάς τις ετερος, αλλ' ου προς 
δικαίαν χολήν ορμηθείς υπό της οίήσεως τού ανδρός, εκείθεν μετά βραχύ 
άνεχώρησα αύτώ τε τά προς είρήνην καί τοις παρούσιν άπασι συνταξά-
μενος· ó δέ ουκ ήπιος ών, εική δέ και τού Χριστού μαθητής είναι διατεινό-

30 μένος, μάτην δέ κάπί τ ώ οΐκείω κορυζών έπαγγέλματι, ώς βουπλήγα καί 
τήν μικράν έκείνην άντίρρησιν έλογίσατο καί, ώς φησιν ό Δαυίδ, ,,φυ-
λάσσων διακενής ματαιότητας" ούκ άνίησιν ές δεύρο καθ' ήμών έκπάγλως 

21 λοξόν: metaphorice (cf. Anacr. 78, 1 Gentili; Theoer. 20, 13; alii) et ad 
litteram, cf. ad p. 71, 29. 

9 Trpòs - δαίρων: prov. ex 1 Co. 9 ,26 ; cf. Suda δ 123; Eustath. p. 1215 ad 
II. 20, 445; Karathanasis 155. 16-17 &s - μαδητά;: celebre Pythagorae sive 
Pythagoraeorum dictum ccùtòs Ιφα (cf. Diog. Laert. 8, 46 [II, p. 414, 9-10 Long] ; 
Diogenian. 3,10) hie verbis homericis exprimitur, cf. II. 1, 188; Od. 1, 420. 18 κύ-
διστε, μέγιστε: cf. Horn. 11.2,412 (al.). 21 (ένατενίσας) τιτανωδες: prov., cf. 
Apost. 16, 64. 28 τά πρός είρήνην : Luc. 14, 32; 19, 42. 31-32 φυλάσσων-
ματαιότητας : Ps. 30, 7. 32-ρ. 73,1 έκπάγλω$ - δέδνκε: cf. Horn. II. 9, 238-9. 

14 δέ με V 22 έμπλήσω μέλλω V 
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μαινόμενος, κρατερή δέ έ λύσσα δέδυκε. 3ελήσας δε καί εγγράφως την 
οίκείαν παραστήσαι δόξαν, ήν έ'χει ιτερί τ ώ υ εις μετάληψιν ήμϊυ τοις 
πιστοϊς προτεινομένων του Χριστού μυστηρίων, σύγγραμμα τι έξέ3ετο 
εισέτι ον παρ' αύτω (ούκ οίδα, εί ώς διάστροφον, καίπερ κα3εκάστην 

5 νιτρούμενον, μυρούμενόν τε καί κτενιζόμενον καί κόσμοις άλλοτρίοις παρ' 
ois όπτάνεται διευ3ετιζόμενον), εν φ καταδρομήν πεποίηταί τίνων άνω-
νύμως, ώς δή3εν λεγόντων τε καί δοξαζόντων μήτε κλδσ3αι μήτ' όδούσι 
κείρεσ3αι τον άρτον τον ζωτικόν, αλλά διολισ3αίνειν του φάρυγγος κατά 
των σωμάτων τά όλως άτμητα καί ώς στρίφνος άδιαμάσητα. έρωτώ-

10 μένος δέ ò των παραδόξων τούτων πλάστης καί συνθέτης αιρέσεων, 
καί τίνες αν εΐεν οΐ ούτως άλλοτριόφρονες, πολλούς μεν καί άλλους 
διαρι3μεϊ, || συν αύτοΤς δέ καί ή μας μηδέν όκνών, μηδ' έφ' οίς διέξεισιν 
έγκαλυπτόμενος. 

Τοιαύτα παρά τού σοφιστού της κακίας πλέον ήπερ δογματιστού 
15 όρ3οτόμου διαβαλλόμε3α· ούτως ήμας ò νέος "Ανυτος διασύρει ασεβείας 

γραφόμενος, ώ σ τ ' εγωγε απορώ, τί π ο τ ' εσται καινότερον άλλοτε ποτε 
κατ' εμού συμπλασάμενος, εί προσ3είη καί δευτέραν επενεγκεϊν μοι 
συκοφαντίαν ό εις τοσούτον παρανομίας καί δυσμενείας εκ πρώτης 
άφικόμενος, ώς έκ περιουσίας μου κατηγορεϊν α εΐδώς είμι μηδαμώς 

20 και προς ών άφορων τό μέγε3ος προάγομαι ψάλλει ν προς τον Θεό ν 
,,ρϋσαί με άπό συκοφαντίας άν3ρώπων," κάκεΐνα προσεπιφέρειν του 
φιλοψάλμου καί υμνώδους Δαυίδ τ ά ρήματα* „oí υιοί άν3ρώπων, oi 
οδόντες αύτών όπλα και βέλη, καί ή γ λ ώ σ σ α αύτών μάχαιρα όξεΐα," 
καί* , ,τί δο3είη σοι καί τί προστε3είη σοι προς γλώσσαν δολίαν;" 

25 ούτως τ ω κατηγορώ περίεστι τού προς εμέ μίσους, ώστε μικρόν ήγησά-
μενος εις άν3ρώπινόν τι καί σύνη3ες κακηγορήσειν ελάττωμα εσφαλ-
μένως εχειν μέ φησι των εις τό3εϊον δοξών. καί συλλογίζεται φρεναπατώ-
μενος, ώς εϊπερ εγνωκε τά χείρω περί έμοϋ, χείρων εσομαι δήπου3εν καί 
αυτός, και τοιούτος καί τοις άλλοις των άν3ρώπων ύποληφ3ήσομαι, 

30 όποιος διαβέβλημαι παρ' αύτω· ώς εϊπερ τ ω έαυτού ρήματι τά τού 
κα3' εκαστον έτεκμαίροντο, ούκ άφ' ών τις πράττωυ καί φ3εγγόμενος 

4 διάστροφον: cum sit auctor διάστροφοζ tous όφ3αλμού$, cf. p. 78, 32; 71, 29. 

9 ώζ στρίφνο; άδιαμάσητα: cf. lob 20, 18. 15 όρΒοτόμου: cf. 2 Ti. 2,15; 
Hist. 275, 19. 15-16 ό - γραφόμενοί : Anytus unus ex accusatoribus Socratis erat, 
cf. Plat, et Xenoph. Apol. passim; Plat. Meno 90 sqq. 19 κατηγορεί ν - μηδαμώζ: 
alludit ad Ps. 34, 11; cf. infra p. 85, 10; Hist. 682, 11 (ubi pro κινών : τίνων legendum 
est). 21 ρΟσαι - σνΒρώττων: Ps. 118,134. 22-23 ol - όξεΐα: Ps. 56, 5. 
24 τί - δολίαν: Ps. 119, 3. 25 ούτω; - ώστε: cf. Ps. - Philipp. Ep. adDemosth. 
(Corpus Demosth. 12) 7. 27-28 φρεναττατώμευος: cf. Gai. 6, 3. 

6 διερεδιζόμενον V 9 στρυφνοί V: correxi ex lob 20, 18 (cf. etiam LSJ s.v.) 
26 τι Vs 28 χείρον V 
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δυσφημείται ε'ίτε κλεΐζεται. ουδ' εκείνο κατά νούν έβάλετο άγχίνους 
είναι δοκών, ώς πολύ τό καθ' εαυτών οί συκοφάνται παρά τών μή προσ-
ιεμένων την ττονηρίαν και τοσούτον μίσος έκτρέφουσιν, δσον αυτοί τά 
κατ' ανθρώπων εγκλήματα μεγεθύνουσι και εις τό δυσπαράδεκτον ή 

5 άπαράδεκτον όλως διασκευάζουσιν. 
„Οΰ κλασθαι ούδ' όδοϋσι δοξάζετε κείρεσθαι σώμα τό κυριακόν." 

ουδέν τι διευή υοχας ό ταύτα λέγων και γράφων του τον νεών έμπρήσαν-
τος της 'Αρτέμιδος, ος κάλλει κάλλιστος και μεγέθει μέγιστος κατά την 
Έφεσον πάλαι δεδόμητο. κάκεΐνος γαρ εκ του δόξης έραν και ονόματος 

10 τούτο δρδσαι ΐστόρηται, και σύ τον αύτόν τρόπον εις τό συκοφαντεϊν 
προήχθης και διαβάλλειν χριστιανούς, άλλ' οΰτ' εκείνος άπώνατό τι 
της μή όσίας πράξεως, και σοί ές τουναντίον άντιπεριενήνεκται τά 
διαβούλια· ασθενής γαρ ών καθ' εαυτόν και μηδέν έξαϊρον αύχών περιθέ-
σθαι κλέος ήθέλησας άφ' οίασδήτινος πράξεως, ούτω δέ ταύτην άπο-

15 διείληφας τω σώ τρόπω κατάλληλον, ώς μή αν έτέρω τινί, άλλά σοι 
τώ έλομένω είναι άρμόδιον, έπεί πρώτος και μέσος καί τελευταίος εχεις 
ταύτην έφευρηκώς, ώς εκείνος, δν εφαμεν, τό δοκεϊν περίφημος έθηράσατο 
τη της κακίας υπερβολή. 

Άλλα πώς τήν άνωθεν ουκ ετρεσας κίνησιν τοιαύτα κατ' ορθοδόξων 
20 γράφειν προθέμενος ; δέδια, μή τό περί τήν σήν γνάθον ένσκήψαν καχέ-

κτημα, όπηνίκα ταύτα ύπεκορίζου, ούτως ώδηκυίαν, ώς κολωνόν μετάρ-
σιον άνεστηκέναι τό δγκωμα, θεόθεν σοι προδήλως έπισυμπέπτωκε. τί 
γάρ καί επεπόνθεις κατάλληλον άλλο νόσημα περί σωμάτων άμασήτων 
διεξιών, καί ταύτα τοίς όδούσιν ώς άλετρίσι κατατρίβων, εί μή σύνθλασις 

25 έπικατερράγη σοι τών μυλών, οποίαν πεπονθέναι φησίν καί Δαυίδ τους 
λέοντας; ούστινας άρα τούτους ύποληπτέον καί στομφαστρίας παρειάς 
έκ νοσηλείας [οϋχ] ήττον φυσήματα ήπερ εκ τοΰ κομπορρημονεϊν τοις 
γραφομένοις και προς ϋδερον έπαίρεσθαι φύσεως. 

,,Ού κλασθαι φατέ τό σώμα τό Κυριακόν." και μήν έμβρόντητος 
30 εϊην ώς σύ, καί αύ πάλιν προς τό φώς της άληθείας άμβλυώττων ώς σύ, 

εί τοιαύταις έθέμην δόξαις ποτε τοσούτον τού ορθού άφεστώσαις, δσον 
τώ ψεύδει έγγίζουσι τά Οπό σού συγγραφόμενα. έπεί καί τίς ούτως 

7sqq. ούδέν etc.: cf. infra p. 112, 16-8; Hist. 768, 7-8; Val. Max. 8, 14 Ext. 5; 
Strab. 14, 1, 22; Aul. Gell. Noct. Attic. 2, 6, 18. 8 κάλλει - μέγιστο?: cf. infra 
p. 194, 19-20; Hist. 230, 23; Lucían. De Domo 1 ; Thes. ling. gr. s.v. μέγεθος: ,,μεγέ^ει 
μεγίστην καί κάλλει καλλίστην: sic autem dixit quidamComicus iocans de muliere"; 
vide etiam Athen, p. 563 a. 25-26 όττοίαν - λέοντα;: cf. Ps 57, 7: ô Θεόζ συνέ-
τριψεν τού; οδόντα; αυτών έν τω στόματι αυτών, τά; μύλα; τών λεόντων συνέ3λασεν 
Κύριο;. 

10 δράσειν V 17 έ3ηάάσατο ? V 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:29



V 10 Γ ΛΟΓΟΣ Η 75 

ασεβής τε καί αποτρόπαιος, ώς φάσκοντος Χριστού· „λάβετε, φάγετε, 
τούτο μου εστί τό σώμα το ύπέρ ύμών κλώμευου," άυτιυομοθετεΐυ 
Χριστώ και Χρίστου εΐδέυαι διισχυρίζεσθαι άμειυου ήπερ αυτός, <δς) 
παρέδωκεν εαυτόν ; άρ' οΰ μουιός άγριος σύ, μή μόνου τούς μαργαρίτας 

5 καταπατώυ, αλλά και τ ω άμπελώυι έμπηδώυ τοϋ Χριστού καί (χερσί) 
καί ποσί καί όδούσι τη των δογμάτωυ διαφθορά λυμαινόμενος ; „όσα 
επονηρεύσατο ò εχθρός εν τ φ άγίω σου," εΐποιμ' άν καί πάλιν μετά 
Δαυίδ προς Θεόυ, τη τώυ ζιζαυίωυ έπισπορα του σϊτον συμπνίγωντής 
εύσεβείας. τίς ποτε τοιαύτην ήκηκόει ραγεΐσαν φωνήν; ποιος σκολιός 

10 όφις τοιούτον τέχυασμα τή ση καρδία έυέφυσευ, άνθρωπε, ύφ' ουπερ ώς 
άλλου παραδείσου των περιβόλων της έκκλησίας άποσχοιυίζεις μάτην τό 
φιλόχριστου πλήρωμα καί εαυτόν της βασιλείας έκκλείεις τ¿5ν ουρανών ; 
είς τί δε σοι τό άποτέλεσμα καί τά πονηρά ταύτα προβλέπουσι μηχανή-
ματα καί oí υόθοι ούτοι λογισμοί καί κιβδηλευτικοί της εύσεβείας καί 

15 παρέγγραπτοι λόγοι σου; ώς ευ μαθές σου τό σκέμμα, καν δεδραμα-
τούργηται σκότιον. 

Και ίνα τι μικρόν παρεμφήναιμι τό σόν άπόρρητον, σοφέ καί έπιστή-
μον, παρ' έαυτω προέθου τοις μαθητευομένοις σοι προτείνασθαι κύλικα 
έξ όλεθρίων άναδευθεΐσαν φαρμάκων, ούκούν καί ύπερχειλή προτεινά-

20 μένος μέγιστον ήγήσω κέρδος, εί ώς άνύσιμα ποθη τά θανάσιμα, όθεν 
έπέχρισας τό κύπελλον ώσεί μέλιτι τοιαύταις ψευδηγορίαις, ώς αν 
προς τό τούτων άφορώυτες ύποκλέπτου την αισθησιυ γλυκάζου (ηδέα 
γάρ τοις πολλοίς τώυ άυθρώπωυ τάλλότρια σκώμματα) κύψαυτες 
άμυστί τό κώυειου εκροφήσωσιυ (ούτω και οί άσπαλιείς τόυ τών ιχθύων 

25 μετίασιν όμιλον χαλώυτες μετά δελητίου τό άγκιστρου καί τ ω χαλκώ 
έμπείροντες καί άνέλκοντες άνασπαίροντα τόν εγχανόντα ΐχθύν ώς 
τρέφοντι τ ω προσθέματι) καί άμα εμοί δοκεΐν, όπως εχοιεν πρός ο 
κατάθοιντο τήν σχολήν οί έπιόυτες τά γεγραμμέυα σοι, τά δε λοιπά μή 
έφιστώυτες ύπερορώεν. 

30 Άλλ' είπέ ήμίν, καθ' δν σοι εγνωσται τρόπον ώς τοιαύταις δόξαις 
ήμεϊς έυισχόμεθα. ώς όνειροπομπω δαίμονι οι μηδέν τών έσομένων εΐδό-
τες, τά δέ τη προνοία οΐκονομούμενα ώσπερ εν είκάσμασιν ίσχνοϊς 

12 -πλήρωμα: Ecclesia, cf. Eph. 1, 23. 

1 -2 λάβετε -κλώμενον : coniungitur Mat. 26, 26 cum 1 Co. 11, 24. 1 - 4 λάβετε -
έαντόν: cf. Nie. Chon. Panopl. dogm. lib. 27, p. kç', 25-28 Eustratiades : σώμα καί 
αίμα Χριστού είναι . . . κλώμενα καί χεόμενα, κα3ώ; αύτός â-ιτίσταται μόνο? ότελέσαΐ 
καί TrapaSoùs Xpiorós . . . 4 μονιόξ âypios: cf. Ps. 79,14. 4 -5 τον/s - κατοπτατώυ : 
cf. Mat. 7, 6. 5 τ ω - έμττηδών: alludit ad Ps. 79, 14. 6 - 7 όσα - σου: Ps. 
73, 3. 8 τή - σνμπνίγων: cf. Mat. 13, 24 sqq.; 13, 7. 9 -10 σκολιό; όφις: 
cf. p. 69, 20. 20-24 ôSev - έκροφήσωσιν: cf. Hist. 146, 11-2. 

3 ôs addidi 18 έαυτών V 
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τεκμαιρόμενοι, τά δι' ονείρων φαντάσματα συντι3έασιν άμυδρόν ή ούδέν 
της αληθείας παρεμφαίνειν εχοντες ίνδαλμα; καί μην ού μόνον ημείς 
ούδέν τοιούτο πώποτ' άττετΓτύσαμεν ττρός τινας, άλλ' ούδέ κατά νούν 
όπωσούν έβαλόμε3α· ή ώς μεν φαντασιοσκοπούν καθ' ύτταρ δαιμόνιον 

5 ούκουν τά τοιαύτ' άπεφοίβασας, ώς δέ 3υνυοσκόπος έκ τού ίκρίου 
έώρακας, δς ßuSov διορα καί τά ε3νη των νεπόδων έπιόντα προσκέπτε-
ται ; ή ούδέ τούτο μέν (τί yàp σοι και τω όξυδερκεΐν, δς ούδέ τά έν ποσίν 
ισχύεις όρδν), έττάφλασας δέ τω 3υμω κατά λέβητας, δτιπερ καί βραχύ 
της ύπερτίμου σου δόξης ένώττιον καί της ανυπερβλήτου σου σοφίας 

10 καί υψηλής ευγενείας έναντι έλαλήσαμεν, || (και τ)οις έγκαλουμένοις ύπό 
σου συνέταξας καί ήμας, έπεί ούκ είχες ώς Χίμαιρα διασπάν ή δαρδά-
πτειν ώς Κ(έ)ρβ(ερος) ή (επί τού Καυκάσου) άνασταυροϋν ώς πά-
λαι τόν Προμηθέα ό Ζεύς έν τη διανομή παρακρουσάμενον των κρεών 
καί όστέα προ3έντα κεκαλυμμένα δημω καί μή γεράραντα ώς ϋπατον καί 

15 ττρώτιστον των 3εών μερίδι βελτίονι. καί άλλως δέ, τί αν έτερον ξενάκου-
στον προΰβαλες εις άφήγησιν, τόν άκρον δογματιστήν κάν ταϊς ήμέραις 
ταύταις πρώτον καί ύστατον λόγιον οΐκειούμενος, καί μάλισ3' δτε τοις 
μειρακυλλίοις προσδιαλέγη, â τήν έγκύκλιον διφώσι προπαίδείαν, κατα-
μυάολογεϊν αύτούς ώς τίτ3η βουλόμενος καί μή εχων διιέναι τω λόγω 

20 Λάμιαν μορμολύττουσαν, εί μή τά τοιαύτα έγάρυές τε καί έλαρύγγιζες ; 

Έχρήν δέ, εί καί τινας έβούλου εχειν, έφ' οίς ττροέ3ου λέγειν, συντι3ε-
μένους σοι, μετριώτερά πως και συνη3έστερα συμπλάττειν κατηγορή-
ματα καί μή διαβάλλειν ές τήν πίστιν τινάς. εί δέ τοιούτο μέν σοι ούδόλως 
βεβούλευται πώποτε, άκρως δ' άλη3εύειν, προείλου ένίοτε έαυτόν 

25 προτι3έναι τοις παραβάλλουσι λόγων ύπό3εσιν άλη3ή κάκεΤνα εις 
άφήγησιν προβάλλειν φιλότιμον, ά σοι κα3' ôv αν είπη τις τρόπον καί 
λόγον δυσαπονίπτως έντέτηκεν άγνοήματα· ήν γάρ άν έντεύ3εν ή των 
άκροωμένων έκπληξις μάλλον καί ή των λεγομένων πίστις έφομαρτούσα 

5 SUVVOCTKÓTTOÌ : 3υννοσκοπέω = acute cernere, cf. Aristoph. E q . 313 ; de 
Thynnoscopia vide Aelian. Nat. Anim. 15, 5 ; Oppian. Hal. 3, 637sqq. ; cf. etiam Hist. 
822, 9 - 1 0 . 20 Λάμιαν: mulier(es) monstruosa (e), quae infantes devocare perhibe-
ba(n) tur, cf. Lucían. Philops. 2. 

6 νεπόδων: cf. Horn. Od. 4, 404; Eustath. p. 1502. 7 - 8 05 - όρδν: prov., 
cf. Plat. Theaet. 1 7 4 a ; His t . 69, 19 -20 (al.); Gnom. Vat . 319. 349 (p. 123. 135 
Sternbach). Ι Ι ώ ξ - δ ι α σ τ τ δ ν : cf. Lucían. Dial. Mort. 30, 1. 1 1 - 1 2 δαρδάτττειν-
Κέρβερο; : cf. Lucían. Menipp. 14. 12—13 ή — Ζεύξ: cf. Lucían. Sacrif. 6 ; infra p. 
1 9 3 , 1 6 . 12 -15 άνασταυροϋν - βελτίονι: mythum de Prometheo (cf. Aesch. Prom. 
107 sqq. ; Hes. Theog. 565-9 , 614-6 , 521 sqq. ; Op. 47 sqq.) ad usum suum accomodat 
auctor et fraudem, de qua vide Hes. Theog. 535 sqq., cum raptu ignis commutât ; cf. 
Lucían. Prom. 1 sqq. 

4 φαντασιοσκοττούν pro φαντασιοκοττοΟν (cf. Sir. 4, 30) ab ipso Niceta scriptum 
esse puto (vide etiam Lampe s.v.) 13 κρεών : νεκρών V 23 τοιούτον V 
27 &ν V s 
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ουκ άμφιπαλής καί άμφήριστος, αλλ' αύτόθεν έκκύπτουσαν την άλήθειαν 
έχουσα διά το τόν πεπραχότα ή παρηνομηκότα τά διηγούμενα ίζάνειν 
υφηγητή υ και διδάσκαλου απαράγραπτο ν. ώς νύυ γε τη συκοφαντία 
ήμδς καθυπενεγκοον προφανής έάλως διαβολεύς μηδένα έχων πειθήνιου 

5 οϊς έρραψφδησας· καί κρίνη εν άνθρώποις έπίτριπτος μετ' ενδίκου ψήφου 
και αποφάσεως ώς προπετής εις το τους πέλας συκοφαντεΐν. ούτω δέ 
καί άτεχνώς επιβάλλεις τω ψευδολογεϊν καί ουτε ποιηταΐς οϋτε ρήτορσι 
κατά τοϋτ' άφωμοίωσαι, ώστε καί προδίδως έαυτόν. καί κατ' άμφω 
κονδύλων ποιείς άξιον, οϊς τε τό δαιμονιώδες ψεύδος ώς οΰ τις άλλος 

10 έζήλωκας καί οίς διασκευάζεις άπιθάνως αυτό, ώς έκ του παραυτίκα 
ψευδορράφος έλέγχεσθαι. ούτω καί Λάκωνες τους κλώπας ύπέβαλον 
μαστιγώσεσιν, ότι τε κεκλόφασι και δτι κλέπτοντες έφωράθησαν. 

Χρεών γάρ έρωτώμενον, όστις ποτέ εστίν ό λέγων μή όδοΰσι τό 
κυριακόν σώμα κειρόμενον, άποκρίνασθαι ώς οί τά έσχατα της Ινδίας 

15 οίκοϋντες ούτω φρονεΐν Οπειλήφασι καί δσοι των Έρεμβώντάύπερέκεινα 
νέμονται Βραχμανές τε καί Άριμασποί, οίς καί συυάπτη κατά τ ι 
περίττωμα φυσικόν, καί φεύγειν ούτω τόν έλεγχον διά τήν άπω-
τάτω κατοίκησιν των εθνών (τούτο δή δ καί τών χωρογράφων 
ποιεϊν είώθασιν όπόσοι τά τήν φύσιν ύπερφωνοϋντα ταΐς εαυτών 

20 παραδιδόασιν ίστορίαις προς τήν τών άκουόντων έκπτόησιν), ουδόλως 
ούτω πεποίηκας, εϊτε τη τού καθήκοντος άμαθία καί τω ύποσκλήρω της 
φύσεως, είτε σφαλλόμενος προς Θεού τοϋ δρασσομένου σοφούς εν τ η 
σοφία αύτών. άλλ' εις παράδειγμα προτίθης τούς εγγύς σου του ρήματος, 
Ιν* ό του ψεύδους κατάγχων προσεφέρπη σοι ελεγχος καί οί άκροαταί 

25 μυκτηρα πλατύν καταχέωσι τών κακοδαιμόνων άναπλασθέυτων σου καί 
ή αδικία ψεύδοιτο έαυτη. εί δ' δτι μή τών έκ τοϋ αύτοΰ σοί εσμεν 
σχήματος τε καί τάγματος μηδέ τών πλατυνόντων τά κράσπεδα καί 
,,μή μου άπτου, καθαρός γάρ εΐμι" ύποφωνούντων έν άγυιαϊς, κακώς 
άκούομεν, εις ούδέν σοι καί ούτως όνησιφόρον τό διαβούλιον. τ ί γάρ αν 

30 καί έπισύραιο τό σεμνύνόν σε, ό τήν φρόνησιν, ώς φής, ύπεράπειρος, έκ 
τού κακώς λέγειν τούς ανθρώπους ή μας, οΰς καί προσβλέπει ν όρθοϊς 
ήδόξηκας όμμασιν; ώς λίαν ήδύς εί καί τού επαγγέλματος, δ περίκεισαι, 
τρισεπάξιος, δς μυρίους ισταμένους καταβάλλεις, ινα τό καταβεβλημένου 

31-32 oûs - δμμασιν : metaphora ad litteram interpretata Chartophylaci ludibrio est. 

11-12 ούτω - έφωρά9ησαν: cf. Xen. Anab. 4, 6, 14; Plut. Lycurg. 17, 3 et 18,1. 
13 sqq . χρεών etc. : cf. Lucían. Pseudol. 14. 15 Έρεμβών cf. Horn. Od. 4, 84; Strab. 
16, 4, 27. 16 Βραχμδνεΐ: vide Plut. Alex. cap. 64-5; Arrian. Indie, cap. 11, 1 -8 ; 
Zon. 4, 14. Άριμασττοί : vide Her. 3, 116; Aesch. Prom. 804-5. 22-23 τοϋ - αύτών : 
1 Co. 3, 19. 26 ή - έαιπη: Ps. 26, 12. 27 ττλατυνόντων τά κράσττεδα: cf. 
Mat. 23,5. 28 μή - άτττου: Joh. 20,17 (sensu mutato). 

16 βραχμάνεϊ V 26 έσμεν : μέν ίς V 29 άκάομεν ? V 
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άναστήσης σου θέλημα, και μεταστοιχειοϊς και μετατάττεις παραδόσεις 
εκκλησιαστικός, όπως τά σά μετεγγραφείη παραδιδάγματα. ώς φαρι-
σαϊκόν όρώ σου το φιλότιμου και φιλόιτρωτον και το βούλεσθαι καλεϊ-
σθαι υπό των ανθρώπων 'Ραββί. 

5 Ούκοϋν ει μή κλινήρης ήσθα καί υπό πάθους φυσίγναθος, ανήλθες 
αν εις τό ιερόν κύδεϊ γαίων καί δεινόν βλεμεαίνων καί καθ' εαυτόν ύποτο-
πάζων ò λαβραγόρας, ώς προς την βροντήν των σων λόγων καί την 
αστραπή ν της διδασκαλίας σου οΐ συνανιόντες σοι πάντες καταπεσοϋνται 
πρηνεϊς, ώς οί περί τον Πέτρον μεταμορφουμένου πάλαι του Ίησοΰ. το δέ 

10 οΰχ ούτως ήμελλεν εχειν. άλλα περί νηστείας ειπείν τι προς τους συνελ-
(ηλυθό)τας προσδοκώμενος άνασεσυρμένας αν κωμωδίας κατά πιστών 
διεσκεύαζες, άντί δέ διδασκάλου καί παι(δευ)τοϋ χριστιανών εδείκνυσο 
συκοφάντης και τήν μίαν διέσπας ποίμνην επιβούλως καί άνεπιστη-
μόνως, ην Χριστός συνέδησεν ό της ειρήνης βραβεύς, τίκτων άσυνδυά-

15 στως κατά τους γύπας διάλογους περί αιρέσεων, ας ουδείς εισέτι πρε-
σβεύων πεφώραται. 

Ό ρ ώ δέ καί τά κατά χριστιανών άπροσώπως καί ώς ειπείν άνωνύμως 
επισυμφορούμενα τω σώ λόγω κατηγορήματα κωθωνιζομένων λογο-
ποιΐας γραών ή δειλού ληρήματα ρήτορος καί ώς εν άποκρύφω καί 

20 σκοτομήνη άναιροϋντος τοξότου βλήματα, οΐμαι δέ καί ώςθάτερον τών 
οφθαλμών εν τω τοξεύειν συνέστειλας, έπεί καί τούτο οί δεινοί τεχνώνται 
τών τοξοτών τήν όψιν διεσκεδασμένην συνάγοντες, δπως κατά σκοπόν 
τά βέλεμνα πέμπηται· άλλ' εις τουναντίον τό σκέμμα σοι περιίσταται· 
τοσούτον γάρ τό κατά τήν σήν διήμαρτες πρόθεσιν, όσον καί του 

25 σκοπού τοξόται πηροί, καί τό μή όνομαστί δέ τά άπειρημένα προσά-
πτειν τισίν, άλλ' ά·τολύτως καί προς μηδένα διαλεγόμενον τους λόγους 
τίθεσθαι ή ώς επ' άκρα γης έκτείνειν τους οφθαλμούς κατά τόνΣολομών-
τειον άφρονα πραγμά τι ποιεΐν διελέγχει σε, δπερ οί κατ' ούρανόν ώς 
πρός μηδέν τό βληθησόμενον τά βέλη πέμποντες ή γοϋν όποιον οί 

30 έτερόφθαλμοι διαπράττονται· κάκεΐνοι γάρ έν τω διαλέγεσθαι ουκ 
ίθυτενώς τάς τών ομμάτων βολάς και ώς προς ενα τείνειν εχοντες δια τό 
μή διφαές της όψεως καί διάστροφον άνω ές όροφήν έοίκασιν άφορδν 

2 - 4 ώς - 'Ραββί : Mat. 23, 6 - 7 . 6 - 7 κύδεϊ γαίων: cf. Horn. II. 1, 405 ; 5, 906 ; 
βλεμεαίνων: II. 8, 337 (al.) ; λαβραγόρας: II. 23, 479. 7 βροντήν: cf. p. 113, 26. 
9 ώς - Ίησοΰ: cf. Mat. 17, 6. 13 τήν — ποίμνην: alludit ad. J o h . 10, 16. 
14 ειρήνη; βραβεύς: cf. Col. 3, 14 -5 . 1 4 - 1 5 τίκτων - γύπας: cf. Man.. Phil. De 
Anim. Propr. 121 : θήλυς δέ πας γύψ και σποράς άνευ κύει | χαίνων γάρ άντί-
ττρωρος ύψοϋ πρός νότον | συλλαμβάνει το πνεύμα κτλ.; cf. Plut . Aet. Rom. p. 286C; 
Theophyl. Simoc. Quaest. Nat. 8, p. 23, 12-24, 14 Positano. 27-28 έπ' - άφρονα: 
Prov. 17, 24. 28-29 κατ' - πέμποντες : cf. Plut. Prov. 47: άστρα τοξεύεις ; Zenob. 
3, 46: εις ούρανόν τοξεύεις; vide etiam infra p. 92, 7; Hist. 365, 1-2. 

28 διελέγχειν V 2 9 η : ο V : fort, δ 
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και πλειόνως τοις δοκάνοις [και] συνομιλεϊν ή έντυγχάνειν τοις 
ενεστώσι. 

Τοιούτοις δέ σχήμασι και όρμαΐς κέχρηνται πολλάκις και οί μαινό-
μενοι τε καί δαιμονόληπτοι· καθ' εαυτούς γάρ τ ώ τέως ήρεμοϋντες και 

5 ήσυχίαν άγοντες τού παραπαίειν αίφνης μηδενός παρενοχλούντος ή 
έκμαίνοντος προς όργήν άναβακχεύονται καί φρίσσουσι την κόμην καί 
άλλοιοϋσι τούς οφθαλμούς της παχυτέρας Ολης, ύφ' ής πάσχουσι κακώς, 
συν3ολούσης τό λογιζόμενον καί ύ3λους μελαγχολώντες ώς τίνων 
παρόντων καί λυποΰντων κατεξερεύγονται. καν τις παρασταίη συνέρι-

10 5ος τοις παράφροσιν ή οίκτίρμων άνήρ || άφίκοιτο, οί δε ώς επίβουλο ν 
τον φιλάνθρωπου ζητούσι τοις όδούσι διαμερίσασθαι. τί φής ò τών 
ανωνύμων συν3έτ(ης κατηγοριών) καί πλάστης καί εύρετής ; δρ ' ούχ ώς 
ταύτοπα3ής συνεχή μέσος τοις λελεγμένοις ; ούκ εγνως εν τη είκόνι τό σον 
άρχέτυπον ; ναι πάντως, καίτοι ουκ άξίως εκ τούτων, όποιος καί ε! τις, 

15 ε3εωρήσαμεν, πλην ει μή τούτ' αυτό εν3υμη3είη τις, ώς ουκ ειπείν, 
όπόσον βούλεται, έγχωρεΐ τό σον δολιότροπον. έκεϊνα γάρ κατά χρι-
στιανών εξηκόντισας άπόφημά τε καί βλάσφημα, όπόσα ουδόλως 
ήκρίβωσας· καί ή μας δέ, ους τοις φιλούσι συνέταττες, διέ3ου χειρόνως καί 
ύπέρ τούς όνομαστί διαβαλλομένους σοι. καί κατ' άλλον τρόπον, ούχ δν 

20 'Ησίοδος βούλεται, τού πί3ου τών κα3' ήμας αρχόμενος ύβρεων ες μέ3ην 
κεκόρεσαι- ούκοΐδαοΰν, όπό3εν σοι τό μεσσό3ι γένοιτο φείσασ3αι, έπεί 
μηδ' αύτόν τον τρυγίαν έπιλέλοιπας άκατάποτον. είκότως ούν καί τό 
προφητικόν ούαί προσκληρούταί σοι ούκ άπό γεννήματος αμπέλου 
με3ύοντι, ούδ' άποπτύοντι τού στόματος οίνόφυρτον σίελον, αλλ' 

25 έξεμούντι 3ανάσιμα ρήματα έξ άμετρίας 3υμού, δ ν κατά μόνου τού 
δφεως άμυντήριον ήμίν Θεός έκεράσατο. 

'Αλλ' επί τούτοις πάλιν αν ήδέως πυ3οίμην σου, ίνα τί καταδιώκων 
τινών ώς αλλότριων πίστεως τά μεν πονηρά σοι δοκούντα καταριθμείς 
εν τώ συγγράμματι δόγματα καί ύποκρίνη τόν διορ3ούμενον και σχη-

30 ματίζη τόν άχ3όμενον, τούς δέ ταύτα παρατρέχεις δοξάζοντας ; δρ' ώς 
φειδόμενος ; καί πού φειδώ παρά σοι ; άλλ' ώς εΐδώς ουδαμώς ; ναι πάντως 
καί κατά τούτο μόνον επρέσβευσας την άλή3ειαν. έάλως τοίνυν ώς 
σχηματίας καί δώσεις δίκας είς ύπέρ όρ3οδόξων πολλών τού κλήρου 
διαγραφόμενος, καί ό εν τή εκτη δέ συνόδω δρος αποβάλλει σε, δς φησι 

35 μηδεμίαν καινήν λέξιν προστι3έναι τοΙς δόγμασι, μηδ' έτερα ν πίστιν 
εξεϊναι προφέρειν τινί, ή συγγράφειν ή συντι3έναι ή φρονεΐν ή διδάσκειν 

19 s q q . ούχ etc . : cf. Hes. Op. 3 6 8 - 9 : αρχομένου δέ TTÍSOU καί λήγοντος κορέσα-
oSai I μεσσό·9ι φείδεσ5αι· δειλή δ' ένΐ ττυ3μένι φειδώ. 22 άκατάττοτον: ex l o b 
20, 18, cf. p. 73, 9. 22 s q q . είκότω; etc . : Is. 5, 11 et 22. 2 5 - 2 6 ôv - έκεράσατο: 
ex quo fonte haec hauserit auctor, nescio. 

1 an καί . ? in voce καί des. lin. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:29



80 ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ V 102ν 

ετέρως· ώστε τοϋ δογματιστοϋ άποπίπτων γευυήτωρ γίνη αίρέσεως 
και χριστιανών έλέγχη κατήγορος ή μάλλον φάμουσα συντιθείς καί 
φλυαρίας κατ' ανθρώπων διεξιών. οΰκοϋν καί νόμος ό πολιτικός ώς 
σκώτττην άπορραπίζει σε καί γενναίας έντρίβει σοι μάστιγας καί τών 

5 κοινών αλάτων άλλοτριών δίδωσι πυρί σου τό σύγγραμμα, καί οί 3εϊοι 
δέ κανόνες καί τά τών ττατέρων ιερά διδάγματα μή φαινόμενον μεν άλλά 
τό σκότος άποκρυβήν τιθέμενον καί ώς οί οφεις περί τάς χειάς ΐλυσπώ-
μενον κακόν κάκιστον καί άνόσιον κρίνουσιν, όφθέντα δέ καί τό δράμα 
εξαγορεύσαντα ώς άποφώλιον της εκκλησίας ισχυρών έπιτιμίων σιδήρω 

10 κάουσι καί άφορισμοϊς όσα καί χαλινοΐς τό της γλώττης κατάγχουσιν 
άνετον. 

Τό δέ λόγους άπαιτούμενον τών φληνάφων, ών γέγραφας, και τό 
εμόν προφέρειν τοις διαπυνθανομένοις δνομα, τί αν ετερον εϊπη τις ή 
πάντως κακούργων ανδρών σκαιώρημα; ούτοι γαρ ενίοτε τεινόμενοι καί 

15 στρεβλούμενοι καί εΐ τίνες εΐεν αύτοΐς κοινωνοί τών κλεμμάτων καί 
συνίστορες τών ληστευμάτων ειπείν βιαζόμενοι έσθ' δτε ώς όμοτρόπους 
σφίσιν ένδιαβάλλουσι τούς τάς πράξεις άνομοίους παντάπασι. τί γάρ, 
ώ ούτος, εμοί και ταΐς δόξαις, άς μοι έπεγκαλεϊς; διέρρηξάς μου την ψυχήν 
ταϊς συκοφαντίαις καί τό σχετλιάζειν ούκ αποκρύπτομαι, εψώμισας 

20 ημάς αρτον δακρύων καί ώς οϊνον θυμόν δρακόντων επότισας τοιαύτα 
μυθολογών καθ' ήμών. ώ ευσέβεια φίλη καί άνωθεν εκ προγόνων ώς 
πατρώος αναφαίρετος κλήρος άλληλοδιαδόχως ήμϊν επικαταβαίνουσα, 
οία διαβαλλόμεθα παρ' ανδρός π(ονηρού. αλλ)ο μεν τι ουδέν άπόφημον 
φθέγξομαι, ίνα μή τοις αύτοΐς εμπίπτων άλώ, πάντα δέ λέγειν, ώς εδειξε, 

25 ραόν έστιν. εί μ(ή πρδίγ)μά τι εύκαταφρόνητον, ώ λώστε, ήγησο τήν 
εύσέβειαν καί παίζειν έμεμα3ήκεις έν τοϊς θείοις καί μή παικτοϊς, ούκ αν 
τοιαύτα κατ' εύσεβών συνέπλεκες ρήματα, εΐποι δ' αν τις ούκ άκαίρως 
καί ώς κατά τόν Νέσσον εκείνον τό σόν σόφισμα, πλήν ό μέν προς 
Ήρακλέος βαλλόμενος ού κακώς (ήρα γαρ ερον αθέμιτο ν) φ φαρμάκω 

30 ήν αναιρούμενος καί τήν προς θάνατον άπαγόμενος, τούτω επιβούλως 
τόν βαλόντα ήμύνετο. σύ δέ ώ βέβλησαι κατά καρδίας καιρίως 
καί δικαίως τοξεύματι ώς έν πολλοίς σφαλλόμενος δόγμασι, τούτο 
άντιπέμπων τό βλήμα ού διακριβούμενος εΐ τόν τρώσαντα, ώς εκείνος 

4-5 τών - άλλοτριών: cf. Aristot. Eth. Nie. S 4 p. 1156 b 26-28: κατά τήν 
ιταροιμίαν γάρ ούκ εστίν εΐδήσαι αλλήλους, ττρίν toOs λεγομένους άλας συναλαλώ-
σαι; Aeschin. 2,22; 3,224. 7 τό - τώέμενον: Ps. 17,12; cf. Hist. 487,7. 
19-20 έψώμισας - δακρύων: Ps. 79, 6. 20 ώ$ - εττότισας: Deut. 32,33; cf. 
p. 84, 3-4. 26 παίζειν — παικτοΐς: prov., cf. loh. Chrysost. In Ep. ad Rom. Horn. 
31, 5, P. G. 60, 674, 8 ab ima pag. (9, 753 B) (al.). 28-31 κατά - ήμύνετο: cf. 
Soph. Trach. 555 sqq.; Diod. Sic. 4, 36, 3 sqq.; infra p. 167, 1-3 . 

25 ρδόν âcrnv : páovos Y 
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τόν άνηρηκότα ήρωα, άλλ' άπερισκέπτως και ώς νυκτομαχών έν μέσω 
φωτί τοις έχθροίς έπιτοξεύεις τό φίλιου. 

Είτα ού χρεών και κατά τοϋτό σε δίκας ύφέξειν ; φημί δή, ώς ήθέτηκας 
δόγμα βασιλέως θεοστεφούς και μεγίστου παρεβλέψω ποιμέυος παράγ-

5 γελμα αντίστροφος καί λοξός τ φ παντί γενόμενος, οΐ μεν γάρ τό ύπολα-
λούμενον δόγμα καί άνακινούμενον περί των θείων μυστηρίων Χριστού, 
εϊττω δέ καί αθανάτων, ώς διαρραγείης μέσος, κατεσιώπησαν, συ 
δε αναμοχλεύεις μονώτατος δοξοκοττίαν εαυτώ εντεύθεν θηρώμενος 
καί λογιότητος άκροτάτης μέθεξιν, ής άττέχεις κατά διάμετρον, καί περί 

10 την των δογμάτων προτενθεύη εφαψιν μήπω δέ καί της ύσπληγγος 
ραγείσης ή τοϋ συνθήματος δοθέντος σταδιοδρομείς απνευστί καί περί 
του βραβείου μόνος διαμιλλα. 

Ά λ λ ' έν ποία εξουσία ταύτα ποιείς ή επί τίνι πεποιθώς τά κατασιγα-
σθέντα τοις άρχουσι δόγματα, οίς επιτέτραπται θεόθεν ή της εκκλησίας 

15 κυβέρνησις, αναδιφάς αυτός αΰθαδώς καί άναδοιδυκίζεις έπισφαλώς; 
„Κύριε, ιδού μάχαιραι ώδε δύο," φησίν ò των αποστόλων πρωτόθρονος· 
καί δς· „αρκετόν έστι," προς αυτόν, καί ΐσμεν άμφοτέρας τάς μαχαίρας 
είναι ταύτας τήν τε βασίλειον άρχήν καί τήν άρχιποιμενικήν ίσχύν. 
οπόθεν où υ τούτων où σπωμένων πρός διαίρεσιν δόγματος, ούδέ στιλ-

20 βουμένων εις θάνατον ψυχικόν τοΤς άνεπιστρόφως εχουσι τοϋ όρθοδοξεϊν, 
σύ τό οΐκεϊον έξέλκεις παραξιφίδιον, ó κατά τους άνδροφόνους αλλο-
γενείς υπό κόλπον εχεις, καί γ ίνη των ευσεβούντων άνεπαισθήτως 
έκχορδευτής τε καί μάγειρος; πλανδ εκ του δήπουθεν καί ζήλον μέν 
εχειν φαντάζη καί φιλευσεβείας πρόσχημα, ούκ οίδας δέ αληθώς, ήτις 

25 εστίν II ή ευσέβεια, δι' ΰπερηφανίαν καί οΐησιν καί προς τό δοξασθήναι 
μόνον υπ' ανθρώπων ταύτα πάντα διαπραττόμενος. βάλ' ούν τήν ίου 
πλήρη (μάχαιραν ες) τήν θήκη ν αυτής δυεϊν ενεκα, τοϋ μήτε άναιρεθήναι 
δν τρόπον σφάττειν έπικεχείρηκας, καί τοϋ μή δημοσιεύειν τό άχρεϊον 
ταύτης καί ειδεχθές· πλείους γάρ οΐ τόν σόν άκινάκην υπεβλέποντο 

30 πρότερον τω κουλεω ένθαπτόμενον ή δεδίασι νυν, δτε καί τούτον 
σπασάμενος καρατομεϊν έκόμπασας τό διάφορον. 

Ούκ οίδας ώς οι τακτικοί νόμοι κολάσεσι καί ποιναΐς άνυποίστοις 
καθυπάγουσιν, οΐ προ του άρθήναι τοϋ πολέμου τό σύμβολο ν τοις 
έναντίοις προεξορμώντες συμμίγνυνται ; τίνος ούν ενεκεν ούκ άνέμεινας 

35 τό έκ της πατριαρχικής μεγαλωσύνης ή έκ βασιλέως διδόμενον τοις τοϋ 
Πνεύματος όπλίταις ένδόσιμον, άλλ' έθάρρησας πρώτος αύτός άσύμβολον 

4 τταρεβλέψω: cf. ρ . 71, 29. 5 λοξός: cf. ρ . 72, 21. 

13 εν - ποιείς: Mat. 21, 23. 16-17 Κύριε - έστ ι : Luc . 22, 38. 26-28 β ά λ ' -
έτπκεχείρηκα; : alludit a d J o h . 18, 11. 

5 γ ινόμενο; V 7 κατεσιωττή3ησαν V 23 εκχορευτής V : correxi ex Hist , 
p. 186, 27 
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ποιήσασθαι την συμβολήν ώσπερ τρισαριστεύς δίψων συμπλοκής και 
όρεκτιών φόνου καί αίματος; οϋμενοϋν οϋκέτι 3αρσαλέου πολεμιστοΰ, 
αλλά νοσοϋντος έμττληξίας τεκμήριον τό πραχθέν. ούτω καί 'Ροβοάμ 
έποίει καί τταρετάττετο άθερίζων του λαού tous πρεσβυτέρους καί τοις 

5 των παιδαρίων λόγοις προς θερμουργίαν άναφλεγόμενος. είτα δε επί 
τοιούτοις έγκαλύπτεσθαι άτοπη μασι βρενθύη μάλιστα ώς της πίστεως 
ΰπερήγορος καί τό σον πολλάκις επερχόμενος πόνημα κομας επι τούτω 
καί δογματική ν αποκαλείς παντευχίαν τυφλώττων επί ταϊς áv αύτω 
βλασφημίαις των ορθοδόξων, ας ξυνείρεις μηδένα διώκων προφανούς 

10 άσεβήματος, άλλά μόνης φωνασκίας επίδειξιν ποιούμενος, άλλ' εΐ τί σε 
καί άνδρίσασθαι δοίημεν, ινα μή πράγματα παρέχης ήμϊν ώς Ήσαϋ τ ω 
πατρί 'Ισαάκ άπάσης ευλογίας άποξενούμενος, εις εν κεφάλαιον ανδρείος 
καί φιλότιμος ώφθης συγγραφεύς, τήν των ορθοδόξων δηλαδή κατηγόρη-
σιν, καθ' ην εύ ίσθι ούδενός όφθήση ελάχιστος τοις πάλαι συκοφάνταις 

15 παραβαλλόμενος. 

Συ δέ και μισθωτού καί τούτου έπιβούλου ποιειν έργον ήμελλες, ει 
ανήλθες επί τήν ίεράν σκοπιάν καί αύλεϊν εκ τοϋ ποιμένος τό ενδόσιμον 
εΐληφας. άφείς γάρ τήν κατηχητήριον μολπήν άναβάλλεσθαι ή συρίζειν 
τό άνακλητικόν πρός έργασίαν τής άρετής ήσας αν τό όξύ τε και δρθιον. 

20 οι δ' άκροώμενοι ώσπερ λύκου προσιόντος ή σάλπιγγος ήχούσης 
πολεμικής, άλλά μή σύριγγος άδούσης ποιμενικής, καί φαντασμάτων 
πανικών Ικταραττόντων εις όρη καί έρημίας διεσκεδάσθησαν αν, ει μή 
γινώσκοντες καλώς τον ποιμένα καί ύπ' αυτού γινωσκόμενοι τής σής 
ούκ ήκουσαν φωνής, ουδέ τοις όξέσι προσέσχον αύλήμασιν, ούδ' ώς 

25 άλλοτρίω έπηκολούθησαν καί σέ μεν άδει ν παρήκαν μέλος έμμελώς, 
αύτοί δ' έπικύψαντες, μηδέ τό ούς πρός τά παρηχούμενα όρθιάσαντες, 
τής ψυχοτρόφου καί πάλιν μετελάμβανον καί προτέρας τροφής και έπί 
του αύτοΰ τής αναπαύσεως έξετρέφοντο πόματος. 

Καί πυρφόρος μέν και σαλπιστής μή ώς δέον έπί παρατάξεως τ ω 
30 πυρί χρησάμενοι καί τή σάλττιγγι θανάτω παραχρήμα ζημιοϋνται· σοι 

δ' δπως έφεϊται παν τό πρός βουλής προβάλλεσθαι μέλος καί μή τής 
άγίας εκφυλλοφορεΐσθαι παρεμβολής δια τήν των έθίμων παράβασιν; 
ίνα τί τό τοις στρατηγοΰσιν άφαρπάζεις προσήκον άφαίρεμα παραστά-
της καί υποστράτηγος ών καί τήν μετά τών υποδρηστήρων τάξιν 

35 άπειληφώς; αυτός στρατηγών τόν ύπεναντίον καί τον ήμέτερον άποκρί-
νειν θεόθεν εΐληχεν, αυτός τόν του πολέμου τρόπον έπιτάττειν καί τόν 

3 - 5 ούτω - άναφλεγόμευος: cf. 3 Regn. 12, 1-15. 11-12 ώς - άττοξενού-
μενος : cf. Gen. cap. 27. 20 ώσττερ - ττροσιόντος : alludit ad Joh. 10, 12. 
21-22 φαντασμάτων πανικών: cf. Paus. 10, 23, 7: t t ¡ vuktì φόβοξ σφίσιν (sc. Gallis et 
Breimo apud Delphos) έμττίπτει Πανικός- τα γαρ από αιτίας ουδεμιάς δείματα Ικ 
τούτου φασί γίνεσ3αι; Suda π 201. 22sqq. μή etc.: cf. Joh. cap. 10, spec. 
10, 14 et 10, 4-5. 
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καιρόν, αυτός την εμβολή ν τε καί καταδίωξιν σύ τό προσταττόμενον 
εΐλήχεις άποπληροϋν εκείνου ττρώτως κατάρχοντος. ώς νϋν γε τουτοΐ 
σου τό λίχνευμα λειποταξίας σε διώκει περιφανώς καί πλήττει καί 
βάλλει καί αναιρεί ώς αναρχίας ε'ίτ' ούν πολυαρχίας αίτιον καί ιτροδήλου 

5 αποστασίας γράφει σε. 
Άνέγνως, οιμαι, καί εγυως ώς την καταστροφήν της Ίεριχοϋς τοις 

ίερεΰσι μόνοις ενέδωκεν ό Θεός. καί ήσαν μεν άνδρες τηνικαϋτα ισχυροί 
τά πολέμια καί ρομφαίας έσπασμένοι εύθήκτους, συν οίς καί ό αρχι-
στράτηγος 'Ιησούς. άλλά πάντες τά δπλα κατέθεντο καί ήσαν απόμαχοι 

10 προσέχοντες τόν νουν τ ω διά της περιόδου γενησομένω των ιερέων, καί 
μετά τήν της πόλεως δε παράδοξον εκείνη ν κα3αίρεσιν ώς ιερών κειμηλίων 
καθάπαξ άφωρισμένων Θεοί» των ε'νδον ουχ ήψαντο άπαξάπαντες. είς δέ 
τις3ρασύς ώς καί σύ, αναιδής επίσης σοι τω προσώπω, τό κήρυγμα του 
στρατηγού παραβάς χρυσέαν γλώσσαν έκλοποφόρησε. καί τάχ' άν ò 

15 λεώς άπας της εκείνου άπονοίας εκείτο πάρεργον, εί μή αύτίκα έτεθνήκει 
εξω καταλευσθείς της παρεμβολής, και σύ τοίνυν τήν πατριαρχικήν καί 
χρυσην ύφελόμενος γλώτταν μικρού διέσπασας αν καί κατέτεμες είς 
διαφόρους δόξας τό των χριστιανών άγιο(ν) άθροισμα, εί μή Θεός υόσω 
πατάξας άπήνεγκε της συναγωγής. 

20 Εί δέ καί εξεστί σοι, ώς φής, τήν δεσποτικήν φωνήν έν πολλοίς 
ΰπο<κρέκε)σ3αι, αλλ' ουκ άεί, ώς αυτός αίρή, συγκεχώρηται, έπεί καί 
τακταί σοι αί εκείθεν εμφάσεις και αί εμπνεύσεις όρω περιγρ(αφόμεν)αι 
καί έκ διαλειμμάτων τά λήμματα, μή γοϋν άπαδόν σοι γινέσ9ω τό 
πρόασμα τοις του άρχιποίμενος άσμασιν ή τό προαναβαλλόμενον 

25 ύπόψαλμα προς τήν τάσιν των χορδών τοις μουσικοϊς άσύμφωνον 
μέλεσιν. ήχους εί της πατριαρχικής ύστερόφωνον, κάν οίον έπανακλώ-
μενον προφθάυη σου τό άπήχημα, δ κάπί των έξαλλομένων γινόμενον 
όρώμεν άστραπών αντιλαμβανόμενων προτέρως τοΰ των βροντών 
δουπήματος. μή γοϋν τό των αθλημάτων παρακολούθημα ποιών έσο 

30 πάντη τών μελισμάτων άλλότριον, ίνα μή καί σκοπέλων αυτών καί 
πετραίων κοιλωμάτων ε'ίης άναρμοστότερος, â προς τά εμπίπτοντα 
έκείνοις φωνήματα τήν τής ήχους ποιοΰσιν άντίδοσιν. τί εωσφόρος ών, 
ήλίου προάγγελος, φωστήρα τής ή μέρας ποιείς σεαυτόν, βραχύφωτος 
ών; οΰκ εί σύ τό φώς, άλλά μόλις καί λύχνος άνέχων τό φώς, χελιδών 

35 έαρινάς προκαταγγέλλουσα χάριτας, κήρυξ παρουσίαν διατρανών 
άρχοντος. 

6 sqq. ávéyvcos etc. : cf. Ios. cap. 6. 12 sqq. eis etc. : ibid. cap. 7. 14 χρυ-
σέαν - εκλοποφόρησε: ibid. 7, 21. 34 οΰκ - φωξ (alt.) : alludit ad Joh. 1, 8 et 5, 35. 

10 γενησομένων V 19 πατάξα; Vs 
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"Εχου τοίνυν του επαγγέλματος· έ'λα την κατά σαυτόν μή πατέρων 
όρια μέταιρε· μή ττόδα ΰπερβάθμιον εκτεινον. άρτου διαυέμειν ταχθείς μή 
οφιν πρότεινε δαφοινόν, οίνον έγχέειν, μή θυμό ν δρακόντων τοις συγκε-
κλημένοις παράφερε. ες κόρακας οΐχέσθω σοι τά γραφέντα· Άρπυίαις 

5 αυτά δός· και ό χωλός "Ηφαιστος άνορθωσάτω τό ύποσκάζον αυτών εις 
τέφραν και κόνιν άπολεπτύνας. έτέροις εσο καθηγεμών, οι και ώς ταυρο-
κράνω σοι επιθύσουσι και ώς Βεελφεγώρ τελεσθήσονται και νεκρών 
έφάψονται θυσιών. ήμϊν δέ είς καθηγητής ό Χριστός, και ό τον άποστολι-
κόνθρόνον διέπειν λαχών. άσο ν ταΐς ερημίαις τά σά, προς ας και ποιών ευ 

10 εκτετόπισαι- τείχεσιν αυτά και ήρημωμέναις επαύλεσιν άνακοίνωσαι, εΐ 
μή πως δή και αυτά κατά τείχη της πάλαι Σιών κατάξουσιν, ώς εκ 
προφητικής προσκλήσεως δάκρυα, μή ένεγκόντα τήν των χριστωνύμων 
καταδρομήν. εί δέ ό οφθαλμός σου πονηρός, εξελε αυτόν, ότι ημείς 
αγαθοί και άχραντοι έσμεν τοϋ κατηγορήματος. 

15 'Αλλά τί δεϊ μακρόν τινα || έκτείνειν κατάλογον καί μή του έμοί τε και 
σοι ποιητέου τόν Κολοφώνα έπάγειν σοι; φημί τοίνυν, ώς εί μέν εξεστί 
σ(οι) τ(όυ) Π(ρομηθέα) παραγκωνισαμένφ προδήλως τόνγοϋν'Επιμη-
θέα μετεισενέγκασθαι, φ τό μένμέλεινουκήν, τό δέ μεταμέλειν ενη ν, άγεδή 
μετάβηθι και άλλον κόσμον άεισον, και δούς άφανισμώ τά γραφέντα σοι 

20 ή τή γαστρί πάλιν ύποδεξάμενος ώς αί φώκαι τούς νεαρούς αύτών ετι 
σκύμνους διαπτοηθέντας υπ ' αιτίας τινός, δεϋρο στήθι μεθ' ήμών τών 
ανθρώπων, ώς εξ άκρωρείας ύποκαταβάς τοϋ φρονήματος, καί μετά 
Θεού τά του Θεοϋ συνδιασκεψώμεθα. και τότε ό τάς όδούς Κυρίου 
διαστρέφω ν ώς Έλύμας άλλος υιός διαβόλου παραδοθήτω τώ Σατανά. 

25 Εί δέ κατά βαρύμηνιν κάμηλον άναστομωθείης πάλιν καί πάλιν 

4 "ApTTVÍais: non monstra illa ex mytho de Phineo (cf. Apoll. Rhod. 2,176 sqq.), 
sedprocellarumpersonificationes, cf. Horn. Od. 1, 241 (al.); Hes. Theog. 265-9. 

1 ε λ α - σ α υ τ ό ν : prov., cf. Callim. Epigr. I, 12. 16; Macar. 8, 24 (Apost. 16, 55). 
1-2 μή - μέταιρε: cf. Prov. 22, 28. 2 μή - εκτεινον: prov., cf. Apost. 17,62; 
infra p. 92, 10; Hist. 6, 9 (al.). 2 -3 άρτον - πρότεινε: Luc. 11, 11; δαφοινόν 
ex Horn. II. 2, 308. 3 - 4 οϊνον - ιταράφερε: cf. p. 80, 20. 4 ες - οίχέσΒω: 
prov., cf. Aristoph. Nub. 789; Vesp. 51. 6-7 οι - τελεσ3ήσονται : cf. Exod. cap. 
32; Num. 25, 3; Ps. 105, 19-20 et 28. 8 elç - Χριστός: Mat. 23, 8. 10 ήρη-
μωμέναις έτταύλεσιν: alludit ad Ps. 68, 26. 11-12 κατά - δάκρυα: Lam. 2, 18. 
13 εί — αυτόν: Mat. 5, 29 (cum allusione ad pravitatem oculorum Chartophylacis). 
16 τόν Κολοφώνα έπάγειν : prov., cf. Apost. 16, 92 ; Strab. 14, 1, 28 ; Suda κ 1955 ; Hist. 
642, 2 -3 et 839, 5. 18 φ - ένήν: prov., trag, adesp.: τό μέν μέλειν ούκ ή ν, τό 
μεταμέλειν δ' ένήν; cf. Synes. Ερ. 4, 159 d, p. 639 Hercher; Strömberg p. 102; Hist. 
209, 23-4. 18-19 άγε - άεισον: cf. Horn. Od. 8, 492. 20-21 ώς - τινός: cf. 
Oppian. Hal. 1, 734-41; Man. Phil. De Anim. Propr. 1636-9. 24 Έλύμας άλλος: 
cf. Act. 13, 8 sqq. παραδο3ήτω - Σατανά: 1 Co. 5, 5 et 1 Ti. 1, 20. 25 βαρύμηνιν 
κάμηλον: vide ad p. 122, 17. 25 άναστομω3ε(ης: cf. Hist. 330, 11-12. 
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προς έξέραμα ή κυυηδόυ λάπτειν επιβάλεις α πολλάκις έμήμεκας, ϊσ3ι 
ώς ούτε ταϊς συκοφαντίαις μαλακισθέντες μέρος της σης παρασυναγω-
γής έσόμεθα, ην σύστρεμμα ποιών κατ' Άχιτόφελ έπισυνιστδς έπαίρων 
κατά Δαυίδ του πράου και ειρηνικού χριστού τά απλούστερα τάς 

5 φρένας μειράκια, ή μαρσίπιον κοινόν κτησόμεθα, ή κρυφίων άρτων 
άψόμε3α, ούτε προς την άντίρρησιν άναπέσωμεν και μάλιστα του καλού 
σοι δημοσιευθέντος πονήματος οϋκέτι τόν ήπιον μεταδιώκοντες άντι-
γνώμονα, αλλ' όμόσε χωρούντες και ώς προς θήρα μεθοπλιζόμενοι, δς 
τόν σίδηρον τοις στέρνοις εκών καταδέχεται· έπε! και εϊημενάν άβέλτεροι, 

10 εί συ ώς μάρτυς άδικος άναστάς à ουκ οίδαμεν έρωτας, ημείς δέ ών ΐσμεν 
φεισόμεθα. δτε και τό των όνοσκελών Έμπουσών άντικρυς πείση' φασί 
γάρ ώς αύται θωπευόμεναι καί μειλιχίοις δεξιούμεναι ρήμασι κακώς 
τοϊς ενοδίοις δρώσι τους παροδεύοντας φάσμασιν, ύβρεσι δέ πλυνόμεναι 
και γυμνοϊς διαπειλούμεναι ξίφεσιν οϊχονται φεύγουσαι. άκούεις δέ 

15 πάντως και Σοφοκλέος ούτωσί γνωμοδοτοϋντος καί λέγοντος· „μέγας 
δέ πλευρά βούς, υπό μικρδς δ* δμως μάστιγος ορθός εις όδόν πορεύεται." 

Θ 

Τ ο ύ α ύ τ ο ύ · Λ ό γ ο ς είς τ ό ν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α κϋρ Ί σ α ά κ ι ο ν 
τ ό ν " Α γ γ ε λ ο ν έ γ ρ ά φ η δέ π α ρ ' α ύ τ ο ΰ λ ο γ ο θ ε τ ι κ ο ύ όντος 
γ ρ α μ μ α τ ι κ ο ύ και ά ν ε γ ν ώ σ θ η κ α τ ά τ η ν ε ο ρ τ ή ν τ ω ν Φ ώ τ ω ν 

20 δ ια τ ό μή ε ίναι ρήτορα , τ ό τ ε δέ καί εις Π α λ α ι σ τ ί ν η ν ά π ή ρ -
χ ε τ ο ό τ ώ ν ' Α λ α μ α ν ώ ν ρήξ Φρεδερ ίχος . 

"Ως άρα ούκ ήν εικός ούδ' έδικαίωσε τό θείον, ώς έδειξεν, έκ μακρού 
γεγηρακυϊαυ την τών 'Ρωμαίων άρχήν χαλαρών ρυτίδων έμπλεων 
παριδεϊν καί περί γήν κυπτάζουσαν εισέτι παραδραμεϊν, άλλα τής 

25 αυτού φιλανθρωπίας έργον δτιπερ κράτιστον ήβώσαν θέσθαι καί 
άνανεύουσαν καί κατά τό εΰαγγελικόν εκείνο γύναιον άνορθώσαι, 
όπερ έπ' ετεσι πλείοσιν εδησεν ó Σατανάς, ούκούν νέω καί γενναίω 
σννεδύασεν αύτοκράτορι, καί νύν τέθηλεν ιδού καί άνήβησεν άποξυσα-

1 ή - λάτττειν: Prov. 26, 11; 2 Pe. 2, 22. 3 -5 ήν-μειράκια: cf. 2 Regn. 15, 12. 
5-6 ή pr. - άψόμε$α: coniungitur Prov. 1, 14 cum 9, 17. 10 μάρτυς - έρωτας: 
cf. Ps. 34, 11; p. 73, 19. 11 sqq. δτε etc.: cf. Schol. in Aristoph. Ran. 293. 
15-16 μέγα; - πορεύεται: Soph. Aias 1253—4; sicut Lucianus Pseudologisten suum, 
ita Nicetas orationem hanc versu tragico concludit. 22 sqq. ώζ etc. : cf. p. 38, 3 sqq. 
28-p. 86, 2 άττοξυσαμένη τό γήρας: cf. Horn. II. 9,446 (p. 38,4); όσα - στέ-
λεχος: cf. Horn. Od. 6,163; δέυδρεον ύψιττέτηλου: II. 13,437; Od. 4,458; ύδατος -
όσφραν3έν : cf. lob 14,9; Hist. 587,1-4. 
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μένη τό γήρας, όσα και φοίνικος στέλεχος καί δένδρεον ύψιπέτηλον 
πάλαι φυλλοχοήσαυ καί τω χρόυω αποθανόν ύδατος όσμήν όσφρανθέν-

καί ώς νύμφη κόσμου κατεκοσμήθη καί ώς νυμφίος μίτραυ περιεδέθη 
καί πέπλου άστραγαλωτόν ήμφίεσται καί περίκειται ψέλια και έμπλόκιου 

5 καί χρυσέους τροχίσκους περί τά ώτα, λέγω δή ταύτα πάντα τά σά 
κατορθώματα, θειότατε βασιλεΟ, επεί και ó ταύτηυ άυεικώς τοϋ κυπτά-
ζειν καί μένος έμπνεύσας αύτός. 

'Αλλ' ώσπερ τά περί τήυ βασιλείαυ αύτη ν καί του αυτοκράτορα 
λαμπρά τε λίαν είσί καί φιλότιμα, Ιδει καί ρητόρων δήπουθεν καταλλή-

10 λοου και τοις εργοις τόυ λόγου παραμετρεΐν ούτω γάρ αν ήν ολική τις 
ή άυαθήλησις, ώς υϋυ γε ύποσκαζούσης τής ρητορείας και ούκ εχούσης 
τοις σοίς μεγαλείοις συυευδρομεϊυ ού βραχυτάτω μέρει κατά τούτο τά 
κατορθώματα τό εύδαιμου περιήρηυται. πάλαι μέυ γάρ αϊ βασίλειοι 
πράξεις καί άριστεϊαι προσδεεΐς ήσαυ άρβυλοπτέρωυ Ερμού, ώς αν 

15 άρθείευ προς ύψος αέριου καί διαπτασαι (τά πολυσ)περέα γέυη μερό-
πωυ καί θαλάττης πολυχεύμουας κόλπους φημισθεϊευ αθάνατα, ούχ 
ήττου ή ό ύπερβόρεος Άβαρις έ(πέπτατο) φ επωχεϊτο βέλει 'Απόλλω-
νος. υυυί δέ ούχ ούτως, άλλ' ή τάξις άυτέστραπται, καί είσίυ οί λόγοι 
γαύροι μάλιστα καί σεμυοί καί οίου έξευγευιζόμευοι καί άπαθαυατιζό-

20 μευοι και πολλαχή διαδόσιμοι διεξιόυτες εργα βασίλεια, καί παρεισδύυ-
τες τά άυάκτορα γεραροί εκείθεν έξίασι μάλλον αύτοί και κρότου περι-
τυχεϊς ήπερ κεκροτηκότες και κεκυδακότες πράξεις τάς σάς, εϊποιμι δέ 
θαρρούυτως, καί τή μνήμη άγιασθέυτες δια τό των εργωυ θεοπρεπές. 
ώσπερ άμέλει καθορώμευ καί τό στέφος αυτό τό βασιλείου καί τήυ 

25 κατάλιθου άλουργίδα φαιδρυυόμενά πως ουχί φαιδρύνουτα καί φαυο-
τέρας στιλβηδόυας άφιέντα καί σελαγούντα τρανότερου, οϊς ού μόυον 
βασιλέα περιαμπίσχουτα τοΤς δλοις εξαίρετου και μηδέν άπό ίχνους 
ποδός εως κορυφής αυτού, τό τής Γραφής είπεϊυ, άξιομώμητου έχοντα 
κλεψιφωτούσιν άπ' άκτίνος ηλιακής τής βασιλικής καλλονής και ούτω 

30 παμφαίνουσιν, άλλ' οίς καί τής βασιλείου κεφαλής σέλας εκθρόρσκον 
ανδρείας τε καί φρονήσεως ώς πάλαι τής 'Αχίλλειου κόρυθος έξικνου-
μένην τίθησιν άπανταχή την λαμπρότητα, ούτως, ώ βασιλεύ, καί 
Μουσών ΐσχύν υπερέβης καί κατ' αυτών των λόγων εστησας τρό-
παιον. 

4-5 περίκειται - ώτα: Εζ. 16,11-2. 14 άρβυλοπτέρων: cf. ρ. 66, 25. 15 πολυ-
σπερέα: cf. Horn. II. 2,804; Od. 11,365 (al.); γένη μερόπων: cf. II. 1,250 (al.). 
17-18 ή — 'Απόλλωνος: Nicetas non Her. 4, 36, qui ApolHnis sagittam ab Abaride 
circumferri tradit, sed Iambi. Vit. Pythag. cap. 19 et 28 (cf. Suda α 18) et Nonn. 
Dion. 11, 132-3 sequitur. 27-28 cnrò - ctùxoO: cf. Deut. 28, 35; lob2, 7; Is. 1, 6. 
31-32 ώ;-λαμπρότητα: Horn. II. 19, 380-1; vide etiam 22, 26-32 et 131-5. 

3 νύμφιοζ V a c 22 κυδακότεζ V 
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Άλλ' οϋχ δτιπερ οί λόγοι των σων υπέρ λόγου έργων ελαύνουσιν 
ύστατοι παρά Λύδιον άρμα δέοντες, δια τούτο ήδη και τό παν έλλείψου-
σ ι ν είη γαρ αν τό έπί τούτω και Θεός αγέραστος, ταύτη τοι και ώργων 
μεν άναδραμείν εις τά τού γένους σεμνά, ζημίαν κρίνοντες άλλως καί 

5 των οικείων αξόνων άθέτησιν μή ουχί μνησθήναι δή τουτωνί, δτι δέ 
ίππων ώκυττόδων άμφι κτύπος ουατα βάλλει, ό τού σού τεθρίππου 
κρότος, φπερ ώς ζυγίτας τάς γενικός υποζευξάμενος άρετάς διφρευτι-
κώς έλαύνεις αύτός ύπέρ τόν εν ούρανώ διφρεύοντα Δία και την κοσμικήν 
τετράκεντρον διάθεσιν διιπτάμενος άεί τι παρενσπείρεις ταϊς άνθρω-

10 πίναις κάλλιστον άκοαίς και πόλεσι και εθνεσιν άξιαφήγητόν τε και 
άξιάκουστον, καί ημείς δέ προς ύδωρ διαλεγόμεθα, ού τούτο λέγω τό 
τοις πάλαι ρήτορσιν έγχεόμενον, αλλά τό άγιαστικόν τε καί Ίορδάνειον, 
φ έπείγη λούσαι την τρίχα καί άποψήσαι τούς ίδρωτας, ούς έκ των 
καθ' ώραν αγωνισμάτων θερμούς εισέτι στάζοντας εχεις, τούτο καί δή 

15 προσθέντες ώς συναδου τοις εφεξής καί δπερ άτεχνώς έπειγομένους 
επέχει καί σιωπή δοθήναι ούκουν άφίησι, των λοιπών άφέξονται. 

Λέγω δή, ότι τοκέων αρίστων προελθών καί βασιλέων αγαθών 
φανείς άπόγονος πατέρων μέν μέγ' άμείνων γέγονας, εκείνων δέ βασιλεύ-
τερος. ει γάρ αγαθόν τω μαθητή γενέσθαι ώς ό διδάσκαλος, άλλ' 

20 αύτός έπεξεργασάμενος τόδε τό λόγιον ούτε τών τεκόντων ήγάπησας 
δειχθείς εύτυχέστερος, || ούτε τής εκείνων βασιλείας κληρονόμος γεγονώς 
έννομος, άλλ' εσπευσας τούς τε κάκείνους πολλω τώ μέτρω ύπεκδραμεϊν· 
καί ώσπερ τήν σελήνην όρώμεν πλείω τή προς ήλιον αποστάσει τά 
προς ήμας φώτα λαμβάνουσαν, εξ ούπερ τήν πρώτην εύρατο γένεσιν, 

25 τόν αύτόν δή τρόπον καί σύ δσω μετά πολλούς τών προαρξάντων 
ομογενών τό τής βασιλείας άνέβης στερέωμα, τοσούτω κατά κορυφήν 
σελασφορεΐς φαεινότερος και καθ' οϊαν τινά καμπή ν καί έπάνοδον προσπί-
πτουσιν έκείνοις δόξης έξάλματα εκ τών σών άκτίνων κατά τό έμπαλιν 
άναλύοντα ήπερ εξ έκείνων σοι κατά κάθετον. ούκούν καί πλείονος 

30 χρόνου προσδεηθείη τις αν εις άφήγησιν ών ώφθης μεγαλουργός ή 
γούν αύτός εις τήν έκείνων κατόρθωσιν καί κάμοι αν τις ταύτα διεξιών 
ή σύ έκτελών. 

7 ζυγίταξ = ζευγίτας ίππους ? 12 άλλα-Ίορ8άυειον : alludit orator ad magnam 
aquae benedictionem (άκολουθίαν Ύθΰ μεγάλου άγιασμοΟ) qua in Vigilia Epiphaniae 
Ecclesia Orthodoxa baptismum Christi commémorât, cf. Euchologium (magnum), ed. 
Goar, Venetiis 1730, p. 366-378; oratio haec ipsam sollemnitatem praecessit. 

2 παρά - Séovtes: cf. p. 16, 6-7. 3 είη - αγέραστο; : prov.? 6 nrrrcov -
βάλλει: Horn. II. 10, 535. 8 ύπέρ - Δία: alludit ad Horn. II. 8, 41 sqq. 
11-12 ήμεϊΐ-εγχεόμενον: prov., cf. Demosth. 29, 9; Aeschin. 3,197; Lucian. Demosth. 
Encom. 15. 18 πατέρων-άμείνων: cf. Horn. II. 4, 405. 19 εΐ - διδάσκαλο;: 
cf. Mat. 10, 25. 26 τό - στερέωμα: cf. Hist. 596, 2. 

7 δπερ V 27 οίον V cf. supra p. 35, 26 30 ώφ3η ? Y 
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Έτπτροχαστέον oöv βραχέα εκ πολλών, ώς οϊόυ τε, και τά ψυχικά δέ 
και σωματικά ομοίως πλεονεκτήματα, έξ ών ò μάλιστα τοϋ βασιλεύειν 
άξιώτατος γνωριμώτατος. και τό είδος γάρ σοι άξιοθαύμαστον και τό 
σώμα γενναΐόν τε καί ήρωικόν- και ώσπερ πλαττομένου λέοντος πήγυυ-

5 σιν ή φύσις στέρνον εύπαγές, άνίησι κόμην κυμαίνουσαν έπαυχένιον, 
όξείς καί τμητικούς γλύφει όνυχας καί βρυχηθμόν άρκοϋντα διοργανοϊ 
προς την των κνωδάλων έκθρόησιν ταλλα τε πάντα επεοικότα τω 
βασιλεΐ των θηρών κάξ ών καί μή εΐδώς τις λέοντα τούτο ν ΐδώντεκμήραιτο, 
ούτω καί σέ, αύτοκράτορ άλκιμώτατε, άρχειν τό θείον προωρικός où 

10 μόνον εκ μήτρας ήγίακεν, άλλά καί σώμά σοι διεπλάσατο χάριεν όμοϋ 
καί γενναΐόν καί προς παν πρακτέον ένδέξιον και εΰκίνητον καί πανάρι-
στον, δεήσαν ή ϊππον άναβήναι Άρράβιον ή τόξον καμπύλον έντενεϊν ή 
δόρυ χαλκόστομον άγκοινήσασθαι καί κατά θηρός άκοντίσαι μονάζον-
τος καί κατά πολεμίων επελάσαι καί πλήξαι καί καταπλήξαι, καί 

15 θυραυλήσαι ψϋχός τε ύπενεγκεΐν καί στέρξαι καύσωνα, καί πείνη 
προσπελάσαι και δίψος άνέξεσθαι, και εις παράδειγμα ανδρείας και 
καρτερίας γενήσεσθαι τοις υπό χείρα κρειττον ή ό Σπαρτιάτης πρίν 
Αγησίλαος, δς τούτο μεν άκαλυφής επί τριάδων προήει και άνυπόδετος, 
τοϋτο δέ κάλαμον περιβάς έξιππάζετο και χειμώνος ούκ είχεν έσω την 

20 χείρα. 

Καί ού τό σώμα μέν σοι τοιούτον, ή δέ ψυχή ακατάλληλος" αλλ' 
εΐπερ τά εκτός καί περί τό σώμα τών ένδον καί ψυχικών εϊσι σύμβολα, 
δήλον δήπου παντί ώς καί αύτη παρομοίως τω άνδριάντι τοΤς οίκείοις 
καλλιστείοις κομςτ φημί δή αφορών εις τό μνημον, τό άγχίνουν, τό 

25 άκατάπληκτον εν δεινοΐς, τό τού φρονήματος ελευθέριου, καί δσα τούτοις 
σύστοιχα καί όμόστολα. καί ϊν' εΐπω έπιτεμών τά πολλά, ή τε ψυχή 
αξία σοι τοιοΰδε καλλίστου σώματος και τό σώμα τοιδδε αρίστη ψυχή 
εφάρμοστον. 

Εϊτ' ούκ εδει σε βασιλεύειν ημών, την πάνδημον χαρμονήν, τό 
30 κοινόν εύφρόσυνον, τό γλυκύ καί πράγμα και όνομα, τον κάλλιστον 

Ίσαάκιον, μακρός έξ ού χρόνος τοιούδε χηρευόντων άνακτος; ήν μέν 
οΰν κοινωφελές καί όντως σωτήριον, εΐπερ έπέστης πρότερον έπεί δέ 
τούτο ούκ έδοκίμασεν ό Θεός, αλλ' έδει διά πυρός καί ύδατος, λέγω δή τών 
έν μέσω κακών, ών 'Ανδρόνικος αΐτιώτατος, πρότερον ή μας διελθεΐν, 

35 είθ' ούτως ίδέσθαι άναψυχήν, άγαπητόν καί τούτο καί ώς έν δέοντί γε 
30 τό - όνομα: cf. ρ. 14, 13. 

3 sqq. τό είδο; etc. : cf. p. 37,11 sqq. 9-10 ττροωρικός - ήγίακεν : sicut Ieremiam, 
1er. 1, 5; cf. Mich. Chon. I. 214, 8. 12 τόξον καμπύλον: cf. Horn. II. 3, 17 (al.). 
17-18 ό - άνυττόδετος: Aelian. Var. Hist. 7,13. 19 κάλαμον - έξππτάζετο: cf. Plut. 
Ages. 25 ,11 ; Ps.-Plut. Apoph. Lac. p. 213 E ; Aelian. Var. Hist. 12,15. 
19-20 χειμώνοί - χείρα: cf. Xen. Ages. 5, 3; Plut. Ages. 14, 2. 33-35 δια - άναψυ-
χήν: cf. Ps. 65, 12. 

17 καρτερείαΐ V 18 περήει? V: ττροήει hab. Aelian. Var. Hist. 7, 13 
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ή μι ν έπέστης, ήλυθες ώς πυρσός θαλαττεύουσι παννυχί καί ώς ναύταις 
ούρος προσκεκμηκόσι ταΐς κώπαις και πλείστον αΰταΐς έυιδρώσασιν. 
ήλυθες, καί άμα τό μέγα κήτος έχειρώσω, τό δυσπρόσοδον εκείνο καί 
σκολιόν τον τρόπον γερόντιον καί τοις ύδασι τά π ο λ λ ά ύποφεύγον 

5 τ η ενταύθα καθύγρω ζ ω ή καί μηδέν υπέρ τάόρώμενα βλέπον, ώςέδειξεν. 
φ δή κήτει έξέκειτο προς κατάποσιν ή βασιλίς αύτη των πόλεων, καθά-
περ 'Ανδρομέδα πρώην άλίορ δεινώ θηρί, καν υπό την πολυχανδεστά-
την έκείνην γένυν καταδΰσα άϊστος ήν καί άπυστος, ει μή επέστη? κατά 
θείον αυτός ώς τ η παρθενική έκείνη (κόρη ΠερσεΟ)ς καί ώς ούτος καινο-

10 τέρως φραξάμενος επήλθες κατά τού παλαμναίου θηρός καί άναρρήξας 
γαστέρα την άφ(άδιον) τούτον μεν εις θάνατον ύπνώσαι πεποίηκας, 
ταύτην δε τ ω ν προσερπόντων κακών έξέσωσας, ού χάριν σοι καί 
θεόθεν μεμνήστευται. ή καί ώς νηΐ χειμαζομένη έπιμείνας έγεγόνεις 
αυτής κύριος· οΰ γ ά ρ ήνεγκας είς δαϊτα Κυκλώπειον ταμιευόμενος πύμα-

15 τος τ ω πανώλει και κρεωβόρω έκείνω. οΰκούν καί ρώσας την τόλμαν 
καί τό βέλτιστον ξίφος δούς τ η γενναία χειρί ήγωνίσω είς άπολέσθαι 
ύπέρ πάντων καί τίθης την ψυχήν υπέρ ημών, ώστε χριστομιμήτως 
ήμδς τ ω ίδίω αίματι έξηγόρασας, εί καί μή έτεθνήκεις, ώς τεθνηξόμενος 
μαχεσάμενος. άλλά π ο ύ μοι τ ό τυραννοκτόνον ξίφος έκεΐνο; ίδεϊν έθέλω 

20 καί περιπτύξασθαι. 

Ίδού καί ετερος τύραννος, ó κατάρχων τ ω ν 'Αλαμανών, γέρων καί 
π ο λ λ ώ ν κακών ΐδρις και ψευδορκίαυ ώς εκείνος ήγαπηκώς, καί άλλα μεν 
λέγειν, άλλα δ' ενί φρεσί κεύθειν μεμαθηκώς, καί την παρδαλήν συστέλλων 
τ ή λεοντή καί προσωπείω φιλοθεΐας τόν καθ' ημών άρχαϊον κότον 

25 έπικρυπτόμενος· πάσας γ ά ρ μεταλαμβάνων χρόας επίσης τ ω χαμαιλέοντι 
μόνης άπέχεται της λευκότητος καί διαφαίνειν ούχ αϊρεϊται τό τής 
γνώμης ένδόμυχον. μετελθέτω γοΰν, συν Θεώ δ' ειρήσθω ô λέγεται, 

5 KccSúypco : cf. p. 125, 23. 

1-2 ήλυ3ες - ένιδρώσασιν: cf. Hist. 465, 20 sqq. ; Mich. Chon. I. 210,11; 220,3-4. 
3 sqq. άμα etc.: cf. p. 38,8 sqq. 4-5 τοίς - εδειξεν: cf. Hist. 416, 21 sqq. 
8 άϊστος - άπυστος : alludit ad Hom. Od. 1, 242. 9-10 ώς - φραξάμενος: cf. supra 
p. 66, 24 sqq. 13-14 ώς - κύριο;: cf. Hist. 756, 3-4. 14-15 είς - πώματος : alludit 
ad Hom. Od. 9, 369. 16-17 είς-πάντων: cf. 2 Co. 5, 14 (Joh. 11, 50). 17 τί3ης -
ήμών: Joh. 10, 11. 18 ήμδς - έξηγόρασας: Αρ. 5, 9. 19-20 άλλά -
περιπτύξασ3αι : cf. Mich. Chon. I. 209, 16-19. 22-23 άλλα - κεύδειν: cf. Hom. 
II. 9,313. 23 παρδαλήν: prov. ( = astutia), vide ad p. 16, 22. λεοντή: prov. 
( = audacia),cf. Plat. Crat. 411a; Lucian. Pise. 32; Macar. 8, 16. 25-26 πάσας -
λευκότητος: Chamaeleon imago mutabilitatis est, cf. Plut. Alcib. 23, 4; infra p. 
108, 14—5; Hist. 462, 17; Apost. 18, 9 ; omnes colores praeter album assumere crede-
batur, cf. Theophr. fr. 172 Wimmer (apud Phot. Bibl. cod. 278 p. 525a Bekker; Man. 
Phil. De Anim. Propr. 1261-9; Suda χ 69; Hist. 178, 19-20; Karathanasis 252. 
27 σύν - λέγεται: cf. p. 4, 17. 

12 ταύτη V a c 17 παντός V: correxi ex 2 Cor. 5,14 23 κερδαλήν ? V 
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καί τούτου τό αύτό ξίφος· μάλλον δέ· „ιδού ώδε μάχαιραι δύο," ή 
τυραννοκτόνος και ή κατά των ψευδόρκων όρώ y à p καί αυτήν φερο-
μένην υψό3εν και έπικλινομένην ήρεμα εις δρέπαυον ßpiSO καί μέγα καί 
στιβαρόν. 

5 Άλλά πάλιν μοι ò λόγος επί τά μικρω πρόσθεν άνακαμπτέτω. 
ώς άλλο πολυόμματον Χερουβείμ ή και ώς φλογίνην ρομφαίαν εΰρών 
σε Θεός τον 3εοειδή τήν μορφήν, ώς δηλοί σου καί τό προσώνυμον, καί 
τά εμπροσδεν όμού καί τά όπισθεν άγχιστρόφως περισκοπούντα, καί 
τοις μεν άλλοδαποΐς κατά στόμα προσυπαντώντα, τοις δέ μή τοιούτοις 

10 τά νώτα διδόντα καί προσιέμενον, τήν της βασιλείας κυριαρχίαν ώς 
άλλου παραδείσου νεοφυτεύτου άποκληροϊ (σοι) κατάστασιν. δτε και 
ό Κρονικός εκείνος καί λήρος άνήρ σε κατα3οινήσασ3αι ορμηθείς ελα3ε 
σπασάμενος λί3ον εν τω λαιμω, öv εκείνος μέν καί οΐ σύν εκείνω τήν 
τυραννίδα οίκοδομούντες άπεδοκίμασαν, είς δέ κεφαλήν γωνίας Θεός 

15 εφήρμοσε, ούκούν ούκ εξ άν3ρώπων ούδέ δι' ανθρώπων, άλλ' ύψόθεν 
καταρραγείς άντι3έου τυραννίδος στήλη ν ελίκμησας. 

Καλά μέν ούν καί τά εκ πρώτης, δ φασι, κατωρ3ωμένα σοι γραμμής 
και αντικρυς δάκτυλος 3εϊκός, αρίστη δέ καί ή δευτέρου καί τρίτου 
τυράννου κα3αίρεσις, || ών ò μέν συγκατεσπατο καί συγκατέπιπτεν 

20 εύ3ύς τω φυτεύσαντι, ό δέ τη νεφέλη φενακισ3είς τού στρατεύματος, 
ην ψυχρού παραγκάλισμα περιέβαλλεν, ώς ήδη καί τη "Ηρα ήγαλλιατο 
τή βασιλεία συνευνασ3είς, κάν έψεύσατο κάνταϋθα ή αδικία έαυτή 
και μάτην oùpavòv άράξας τή κεφαλή, τάς βάρεις λέγω της βασιλίδος, 
μετ' ού πολύ μαχαίρα πεσών τοις οΐκείοις άνέδευσεν αίμασιν, ην οΰπω 

25 κόγχης αϊμασιν έπέχρωσε στολή ν. 
Αλλ' αρχομένου μέν του βασιλείου δόμου πρόσωπον τοιόνδε 

3έμεναι τηλαυγές ήξιώκεις, ώ βασιλευ, κατά Πίνδαρον, τά δ' εφεξής 

12 KpoviKÓs: pervetus, cf. Aristoph. Plut. 581; supra p. 89, 4; Hist. 357, 4. 

1 Ì5o0 - δύο: Luc. 22, 38. 2-4 φερομένην - δρέπανον: Zach. 5, 1-3 
coniunctum cum ßpiSO - cmßapov: Horn. II. 5, 746 (al.). 6 πολυόμματον 
Χερουβείμ: cf. Dion. Areop. Cael. Hier. 6, 2 (ubiplur.); φλογίνην ρομφαίαν: Gen. 3, 24. 
8 τά-περισκοπούντα: cf. Horn. II. 1, 343; 3, 109-110; Od. 24, 452. 12-13 σ ε -
λαιμω: cf. Hes. Theog. 453 sqq. 13-15 δν - εφήρμοσε: Ps. 117, 22; Mat. 21, 42. 
16 ελίκμησας: cf. Mat. 21, 44; infra p. 102, 20. 17 Ικ πρώτη; γραμμής: prov., 
cf. Pollux Onom. 3, 147; Karathanasis 153-4. 18 δάκτυλο; Seïkôs: Exod. 8, 15. 
20-22 τή -σννευνασθείς: alludit ad Mythum Ixionis, cf. Pind. Pyth. 2, 21-48 cum 
Schol.; Hist. 295, 6-7. 22 έψεύσατο-έαυτή : Ps. 26, 12. 23 oùpavòv-κεφαλή: 
prov. de nimia superbia, cf. CAF adesp. 531 (III, p. 505 Kock) ; Synes. Ep. 57, 
p. 668 b et Ep. 79, p. 687 c Hercher; Strömberg p. 101. 26-27 αρχομένου -
τηλαυγές: cf. Pind. Ol. 6, 3-4. 

7 σου : σοι V 11 σοι addidi 16 τυραννίδα V 
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ού τούτοις ανάλογα; ούμενούν τούτο, αλλ' ώσπερ συν3έμενον τό 
3εΐον συντολυττεύειν σοι τάς μάχας και νίκας επί νίκαις πλέκειν αεί, ουκ 
εληξεν ες δεϋρο την αυτήν σοι τάξιν εύ3υωρούν. έκ δε της Κωνσταντίνου 
άρξάμενον κα3άπερ από κέντρου τινός ΐσας άπανταχό3εν τάς των 

5 κατορθωμάτων βολάς διεκπιπτούσας δείκνυσι και ουκ εστι κοσμικόν 
κλίμα ουδέν, κα3' ö où κα3ωρά3ης νίκας άνηρη μένος λαμπράς. 

Νότος μεν γαρ τάς Σικελικός είδε τριήρεις οΰ μόνον ούκ είργασμένας 
την ήμετέραν δεινά, άλλά και προσπαάούσας μάλλον οικτρά, λιμώ και 
δίψει και μάχη καυστήρα κεκενωμένας τοϋ ναυτικού, δσαι τε βιαίοις 

10 πνεύμασι συνετρίβησαν ή κατέβησαν αύτανδροι. 
Δυσμή δέ την εύοπλον Αατίνην όμαιχμίαν όσα και άγρού χόρτον 

καταστρωννυμένην εβλεψε και τούς ώς ερημον νοσσιάν εϊτε μην εγκαταλε-
λειμμένα ωά τάς 'Ρωμαϊκός έξαλείφειν πόλεις κομπάζοντας έ3εάσατο 
σφακελίζοντας ώς βοσκήματα. δτε και ό μεν 3ερισμός ήν πολύς, οΐ δ' 

15 έργάται βραχείς και 3έρος μέσου χειμώνος ηύτοματίζετο χρύσεον, ού 
και ó Μακεδών 'Αλέξανδρος Άσίαν διαβάς έκ των 'Ομηρικών επών 
κομιζόμενος γενέσ3αι 3εριστήρ εγλίχετο. τότε και τό προφητικόν ούκ 
άκόμψως εϊδέ τις αν περαινόμενον λόγιον „πάσα φάραγξ πληρω3ήσεται 
και πας βουνός ταπεινω3ήσεται·" καί κοιλάδες γαρ πλή3ουσαι ήσαν 

20 τών 3νησιμαίων καί βουνοί τοις ύποκειμένοις κατέβαινον πτώμασιν. 
ει δέ καί μεγαλαυχίαν έφίλεις βαρβαρικήν, ήν σοι καί μεδίμνω τους τών 
πεσόντων δακτυλίους τηνικαϋτα μετρεϊν και τόν Άμφιπολίτην Στρυ-
μόνα τοις τών πεσόντων σώμασι γεφυροϋν καί τοιούτοις στα3μίοις 
τήν εύδαιμονίαν δση διασημαίνεσδαι, ώσπερ τόν καρποδότην Νεΐλον 

25 και εΰσταχυν καί τήν είσέπειτα σιτοφορίαν τοϊς πήχεσιν ορίζονται οι 
Αιγύπτιοι. 

Ό δ' άπό βορρά κυφωνίτης ούτος καί μαστιγίας μελετήσας ούπω 
πρώην άποστασίαν, οίς έφ' υψηλών όρέων κατά τούς έλάφους τήν 
οϊκησιν ελαχε καί Μακρώ Τείχει καί Πύλαις Σιδηραΐς πεποι3ώς, μόνον 

9 μάχη καυστήρα: cf. ρ. 4, 19. 11 ccypoö χόρτον: cf. 4 Regn. 19, 26; 1er. 12, 4 
(al.). 12-13 Toùç - κομπάζονταζ: cf. Is. 10 ,14 ; Hist. 465 ,19 ; 245, 10; 395, 14-15. 
14-15 Βερισμόζ - βραχείς: Mat. 9, 37; Luc. 10, 2. 15 θέρο; - χρύσεον: cf. Hist. 
629 ,17 : χειμώνο; μέσου χάριτας êapivàç δρέπεσθαι; vide etiam infra p. 189 ,21 -2 ; 
Hist. 773, 1 -2 ; prov. mihi ignotum, cf. autem χειμώνος σϋκον έπιποθεΐν, Strömberg 
p. 38; χρυσοΟν Sépos hab. Ps.-Plut. Reg. Imp. Apoph. Antig. 18 p. 183 A; cf. etiam 
Eustath. Thess. capta p. 138, 33 Kyriakides; Comm. ad Dion. Perieg. p. 160, 22—3 Bern-
hardy. 15—17 οϋ - εγλίχετο: ex fonte mihi ignoto hausit auctor; fort, alludit 
ad Hom. II. 11, 67-68 ; cf. Hist. 196, 6. 18-19 ττασα - ταπεινω3ήσεται: 
Is. 40, 4. 19-20 κοιλάδε? - πτώμασιν: cf. Hist. 247, 9-11. 21-22 μεδίμνω -
μετρεϊν: uti Hannibal post pugnam Cannensem, cf. Tzetz. Chil. 1, 771—4, p. 35 Leone; 
Zon. 9, 1; Liv. 23, 12, 1; Val. Max. 7, 2 Ext . 16. 22-23 τον - γεφυροΟν: 
cf. p. 31, 5-7. 24 -26 ώσπερ - Aiyúirnoi: cf. p. 31, 24. 28 -29 έφ" - ελαχε: 
cf. Ps. 103, 18; Hist. 482, 5 -7 ; 487, 5; Mich. Chon. I. 248, 23 sq. 

6 άνηρημένας V 
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ού κατά κόρρης άρτίως ώς οΐκότριψ ραιτιζόμενος την οΐκείαν τύχην 
μεταγινώσκει. βατά γάρ σοι τά άβατα έγεγόνεισαν και εύπόρευτα τά 
δυσττόρευτα· και πύλας χαλκάς συντρίψας και μοχλούς σιδηρούς συυθλά-
σας άορασίαν κατεσκεδακότος σοι τού Θεού, δς σκότος άττοκρυβήν 

5 αυτού τίθεσθαι λέγεται, λαθρηδόν έπέστης και μικρω δεΐν τεθνάναι τ ω 
δέει πεποιήκεις τον βάρβαρον. άμέλει και y νους ό έπίτριπτος ώς διώκειν 
επιχειρεί τά άκίχητα και βέλος πέμπει κατ' ουρανό ν, δεϊται δίκη ν κυνα-
ρίων ψιχίων εκπιπτόντων βασιλείου δράξασθαι δείπνου ή γουν άκρω 
λιχανω δροσισθήναι· τό δ' εντεύθεν βασιλικω προστάγματι γυρωθείς 

10 και ,,εως ώδε στήσεις" άκουσας „ τ ά πολέμια κύματα", ύπερβάθμιον 
πόδα τεί νειν κατέπτηχεν ή γοϋν ούκ εχων προποδίζειν εις έαυτόν ελίττεται 
τά πολλά, δεδιττόμενος μήπως ώς άλλης έδρας ουρανίου του Αίμου 
έκσφαιρισθείς και κύμβαχος εκείθεν καταπεσών ές χάος ή εις κϋμα πολυ-
φλοίσβοιο θαλάσσης άπενεχθείη, δ και των αστέρων τινάς πάλαι 

15 πεπονθέναι (ό) λόγος αίρει καταρραγέντας του πρώην υψώματος και 
άπεσβηκότας τά σέλα, εις νήσους δ' άμφιρρύτους μετεμπαγέντας τάς 
(οΐ)κουμένας ταύτας εισέτι και νυν. 

Ή δ' έφα λήξις χθές τε και πρότριτα μαχόμενόν σε είδεν άμα και 
άριστεύοντα, όπηνίκα πόλις Λυδών εύδαίμ(ων τε κ)αΙ μεγάλη νεωτέρων 

20 ήρξε πραγμάτων καΐ γενομένη κακουργοτέρα και όψιν πόρνης άνθελο-
μένη της πρώην πίστης πόλεως προς όπλα (κεχ)ώρηκεν όντως άφρων 
ουχί σοφός ό οΐκήτωρ ταύτης λεώς, οίς έλάθετο πατρός βασιλέως κτησα-
μένου τε καί ποιήσαντος· πλατύνθέντες τε και λιπανθέντες, μετά κόρον 
ΰβρίσαντες άπελάκτισαν, και ήλλάξαντο την σήν δόξαν εν όμοιώματι 

25 άνθρώπου. ούτω γάρ τόν εις άρχήν έκείνοις έπιλεγέντα δέον καλειν, 
επεί καί κατά μόνον τό της ύλης διάφορον τό κινεϊσθαί τε καί έμπνέειν 
των χαλκηλάτων διενηνοχώς είκασμάτων τάλλα τοϊς άνδρεικέλοις 

2-3 βατά - δυσττόρευτα: cf. ρ. 7, 12-3. 3 - 4 πύλας - συν3λάσας: Ps. 106, 16. 
4 - 6 άορασίαν - βάρβαρον: cf. ρ. 7, 14. 6 - 7 διώκειν άκίχητα: prov.. Plut. 
Prov. 13, ex Horn. II. 17, 75; cf. p. 62, 25; 100, 12. 7 βέλος - ούρανόν: cf. p. 78, 28-9. 
7 - 8 δεϊται - δείπνου: Mat. 15, 27; Mar. 7, 28. 8 - 9 ακρω - δροσισΒήναι: alludit 
ad Luc. 16, 24. 10-11 ύπερβά3μιον - τείνειν: cf. ρ. 84, 2. 13 κύμβαχος : cf. 
Horn. II. 5, 586; cum κατωκάρα coniungi solet, cf. p. 61, 24; 104, 15; 154, 1. 
13-14 πολυφλοίσβοιο: cf. Horn. II. 1 , 3 4 ; Od. 13,85. 14-17 ô - νϋν: fontem 
huius mythi non invent. 15 ό λόγος αίρει: cf. Her. 2, 53 (al.) ; Plat. Crit. 48 c (al.). 
16 άμφιρρύτους: cf. Horn. Od. 1 ,50 (al.). 18 χ3ές - πρότριτα: cf. p. 3 ,17 . 
20 όψιν πόρνης: 1er.3, 3. 21 πρώην-πόλεως: Is. 1 ,21. 21-22 άφρων-λεώς : 
Deut. 32, 6; άφρων pro μωρός ex Ps. 73, 18. 22-23 έλά3ετο - ποιήσαντος: Is. 51, 13 
coniunctum cum Deut. 32, 6 et 18. 23-24 πλατυνθέντες - άπελάκτισαν : Deut. 32,15. 
24-25 ήλλάξαντο - άνθρώπου: cf. Ps. 105, 20; Rom. 1,23. 26 -p .93 ,1 κ α τ ά -
τταρίσωται: alludit ad Ps. 113, 13 sqq. 

4 άποκρυβήν fort, ex Job 24, 15: άττοκρυφήν hab. 2 Regn. 22 ,12 15 ó addidi 
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παρίσωται· ποϋ γάρ παρ' αύτω νους καθήκων καί φρένες έσθλαί τά 
πρακτέα καί μή διακρίνουσαι καί τό χείρον διιστώσαι του κρείττονος ; 
εις άττοστασίαν τοίνυν, ώς εφην, ίδόντες λαμπρών κατά τους 'Αλωέως 
τταΐδας φρενοβλαβώς έδρασύνοντο. oi μεν γάρ Όσσαν "Α3ω επαναΒέ-

5 μενοι κατά Διός την μάχην έκόρ-Suov, οΐ δέ τη καλλιτεχνία πεποιΒότες 
των της πόλεως πυργοβάρεων καί τείχος έχούσης καί περιβαλλόμενης 
περίτειχος ήφρονεύσαντο. άλλ' αμ' έπέστης τη πόλει τό της Γραφής 
παραφάμενος· „δεύτε άναβάντες ϊδωμεν αΰτών τά εργα καί συγχέωμεν 
αυτών τά βουλεύματα", καί ώς ίστόν αράχνης αύτίκα διέλυσας τάς 

10 δολίους δολοφροσύνας, και ην χείλος εν καί φωνή μία γενόμενοι πολυτρό-
πως έκράτυναν ξύμπνοιαν, εις μερισμόν μετέβαλες καί διχόνοιαν. 

Ούτως άκαριαίως εργοις Βαυμαστοΐς ένδεδόξασαι, έπεί καί σχεδιάζω ν 
τά πλείστα τάς νίκας â τοις πάλαι μόλις καί συν χρόνω κατώρΒωτο, 
τοϋτ' αυτός άνύεις έπινοίας τάχιον και μόνον όφΒείς πολλάκις ενίκησας 

15 καί φήμη δέ πραγμάτων ψιλή καί γράμματι Βροήσας ένιαχοϋ κατέβαλες 
τό άντίπαλον. τί δέ δή καινόν, ότι δια τουτωνί σου τών τροπαίων, 
άπερ ό λόγος επιτρέχων ανύμνησε, κατά πάντων τών μαχίμων φύλων 
κράτος Ιχεις άναδησάμενος ; ΣκύΒαι μέν γάρ, εΒνος άδούλωτον ές δεΟρο 
αξειυόν τε καί λίαν Άρήϊον, καί οί εκ βορδόνης ούτοι τού Βανείν ύπερ-

20 όπται καί ΤαυροσκυΒών άποσπάδες, γένος δέ καί ούτοι κάτοχον "Αρεϊ, 
τοις κατά τον Αϊμον ξυναράμενοι βαρβάροις συνυπέκυψαν αύτοίς 
ήττηΒεϊσι και συναπώλοντο. τήν δέ Περσικήν όμαιχμίαν, ήτις επεβοήΒει 
τοις άποστάταις και άγχούροις Φιλαδελφεύσιν άπεκρούσω καΒάπαξ 
ξυμβαλών καί καταδιώξας δπισΒεν εξεκέντησας. τίς ούκ οϊδεν ώς αϊ 

25 ταχυναυτούσαι Σικελαί νήες καί ή κατά γήν πολλάκις μυρία πάγχαλκος 
ίππος άριστίνδην εκ τών έσπερίων γενών έστρατολογή-Βησαν ; ούδ' 
άπήν έκεϊ3εν Ίταλιώτης ιππότης εύμέλιος καί Κελτός μεγά3υμος καί 
εύήλιξ Γερμανός ούδ' δσοι πίνουσιν ΆρεΒούσης καί κόλπον άμφινέμον-
ται τόν Ίόνιον δτε καί ήν σε ΒεάσασΒαι ήμϊν μέν ώς όμβρον έπ' ογρωστιν 

30 έπιψεκαζόμενον, τοις δ' άντιπάλοις καταρρηγνύμενον ώς χειμάρρουν 
κατακλύζοντα δόξαν εθνών, καί ύδωρ άπεκλυσάμεΒα ύδατι, τάς αλμύρας 
τών πολεμίων συναγωγάς τ ώ ζώντι καί άλλομένω σοι πρός ζωήν. 

1 φρένε? έσ3λαί: cf. Horn. II. 17, 470; Od. 2,117. 3-5 κατά - έκόρΒυον : cf. 
Horn. Od. 11, 305 sqq.; Apollod. Bibl. 1, 7, 4, 3. 6-7 πυργοβάρεων: Ps. 121, 7; 
περίτειχοζ : 4 Regn. 25, 1 (al.) ; ήφρονεύσαντο: 1er. 10, 21. 8-9 δεϋτε - βουλεύματα : 
cf. Gen. 11, 7. 9 ώ; - διέλυσας : prov., cf. Hieronym. Ep. 125, 6, 2: quasi arane-
arumfiladisrumpit; vide etiamls.59,5; Apost.9, 15;Hist. 136, 21 (al.). 10-11 ή ν -
διχόνοιαν: Gen 11, 6 sqq. 27 εΰμέλιο$: pro homérico ilio: εΰμμελίης, II. 4, 47 (al.). 
μεγά3υμοΐ: cf. Horn. II. 4, 467 (al.). 29-30 ώζ - έτπψεκαζόμενον: Deut. 32, 2. 
30-31 <¿>s - έ3νών : Is. 66,12. 31-32 τάζ - ζωήν : alludit ad Joh. 7, 38 et 4,14. 

13-14 â . . . τοϋτ': fort, δ . . . τοΟτ' vel δ . . . ταϋτ' 16 τί : τό V 
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Πέποιθα ώς τοιούτους όκριόεντας θεμέθλους ύποθέ μένος τη τών 
'Ρωμαίων άρχη και παρά τούς αργούς εκείνους λίθους άδρομεγέθεις, 
οίς πάλαι Σολομών νεών εκείνον έδείματο τον περίκλυτον, κατάλληλον 
πάντη προσεπιθήσεις αύτη και το του ορόφου στεφάνωμα || καί τοις 

5 πονηροϊς γείτοσι Πέρσαις αποδώσεις έπταπλασίονα κατά τό πάλιν καί 
πάλιν εις τον κόλπον αύτών, καί επιφυλλίσεις αυτούς δν τρόπον ή μας 
έπεφύλλισαν, ώς αν ούτως έμφανεστέρως διαδειχθείη, ώς εθετο Κύριος 
βοήθειαν επί δυνατόν καί ύψωσε δυνατόν εκ τοϋ λαού αύτού, καί ώς ούκ 
ώφελήσει εχθρός επί σοι ούδέ υιός ανομίας προσθήσει τού όλως κακώσαί 

10 σε· δτε καί τού π α ρ α τ ώ Δαυίδ επίτευξη μακαρισμοϋ έντή πέτραπροσου-
δίζων τά των βαρβάρων νηπίαχα. καί 'Ρωμαίου μεν όπλίτην ίππος 
όχήσει Νισσαΐός τε και Άρράβιος, άρύσονται δ' Εύφράτου καί πίωνται 
Τίγρητος χρόνιοι 'Ρωμαίων φάλαγγες καί δειπνήσουσιν επί της Μέσης 
των ποταμών, εν Ιορδάνη δε καί μάλα άσμενος αύτός τήν τρίχα λουσά-

15 μένος καί δσα σίδηρος βαφή πρός άνδρείαν ένστομωθείς ού κατασκοπήσεις 
μόνον τήν Παλαιστίνην, άλλά καί εθνη έκβαλών εκείθεν 'Ρωμαίους 
καταφυτεύσεις καί κατακληρουχήσεις σφίσιν αύτήν, ώς Ιησούς τούς 
έξ 'Ισραήλ πρότερον δει γάρ σε τόν ύψιπέτην άετόν καί πάντα οφθαλ-
μού εις έαυτόν επιστρέφοντα κάκεΐσε πτερύξασθαι, ενθα τό της φύσεως 

20 πτώμα πεσών άνήγειρεν ô Χριστός, καί τοΤς ΓΤέρσαις ώς παγγλωσσίαις 
έπικαταπτάμενον κόραξι διασοβήσαι καί μόνω τ ω τών πτερών ροιζή-
ματι. 

Τί δέ; άλλ' εν μεν τοις "Αρεος εργοις τοιούτος, ώ αύτοκράτορ, ήμϊν 
άναδέδειξαι, τοις δέ λοιποϊς ύποβέβηκας; πολλού γε και δει· άλλ' ή 

25 φύσις άπανταχόθεν τό λαμπρόν καί φιλότιμον κορυφώσασα κατά μηδέν 
άξιάγαστον μειονεκτοΰντά σε δέδειχεν δθεν κατορθωτικός ών τών 
πολέμων άμείνων φαίνη μάλλον τοις άλλοις ή τοις δπλοις νικητικός. 
καί φιλάνθρωπος ών, δτι καί θεοφιλής, ανοίγεις πασιν σπλάγχνα 
χρηστότητος, ούκ άγαθύνων μόνον τοίς άγαθοϊς, ούδέ τοϊς εύθέσι τ ή 

30 καρδία κολλώμενος, άλλα και πατήρ ήπιος ώς τοϊς πασιν επιεικώς 
προσφερόμενος, ούδέ τοις αιτούσι καί κρούουσιν άνοίγεις μόνον καί 
δίδως, άλλά πρόχειρο ν άγαθόν άπαξάπασιν έγκεισαι ώς ήμερινόν φώς, 
ώς ήλιακή λαμπηδών, ώς πίδαξ καλλίκρουνος· και τοις μή αίτησαμένοί; 

1 όκριόεντας: cf. Horn. II. 4, 518 (al.). 2 - 3 τταρά-περίκλυτον: cf. 3 Regn. 6, 7; 
infra p. 195, 18. 4 - 6 TOÎÇ -αύτών: cf. Ps. 78 ,12 . 6 - 7 έπιφυλλίσεις - επεφύλλι-
σαν: Lam. 1, 22. 7 - 8 Ι9ετο - αύτοΟ: Ps. 88, 20. 8 - 1 0 ούκ - σε: Ps. 88, 23. 
10-11 μακαρισμοϋ - νηπίαχα: cf. Ps. 136, 9. 11 sqq. καί 'Ρωμαίου: cf. Hist. 56, 
6 sqq. 1 5 - 1 6 ού -Παλαιστίνην: sicuti Israelitae, priusquam Palestinam inva-
derent, cf. Deut. 1 , 2 4 ; los. 2, 1 - 3 ; 6 , 2 2 - 2 3 . 1 8 - 2 0 δει - Χριστός: cf. infra p. 122, 
5 - 7 ; Hist. 56, 10-3 . 2 0 - 2 1 παγγλωσσίαΐζ κόραξι: ad Pind. Ol. 2, 87 alludit; cf. 
p. 173, 26. 2 9 - 3 0 ούκ - κολλώμευος: cf. Ps. 124, 4. 30 πατήρ - ώς: Horn. 
Od. 2, 47 et 234 ; 5, 12; infra p. 101, 1 9 - 2 0 ; locus communis, cf. Praechter, Antikes 
p. 481, not. 2. 3 1 - 3 2 τοις - δίδω;: alludit ad Mat. 7, 7 -8 . 

31 άνοίγου V 
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δέ ττεραίυων ένιαχού και τά ύττέρ σϊτησιν ήδη καί καθεύδουσι πολλάκις 
πλουτοδότης επέστης καί χρυσού άποδέσμω άπερράπισας πενίαν καί 
άττεσφευδόνησας πόρρω ποι. καί ή πάλαι ύμνουμένη άληλεσμένη τροφή 
καί άνήροτος καί άσπαρτος γεωργία καί ò χρυσούς βίοτος καί τό παρά 

5 τ ω Ί ώ β παμβότανον του άγροϋ καί τά αγαθά της γης, ά τοις εξ Ισραήλ 
έπηγγείλατο πρίυ ò Θεός, δι* ενός ομοθυμαδόν ήμΐν έπεισέφρησε κάκ 
τ ω ν άκρων ΰπεναντίων τ ά έκ διαμέτρου άφεστώτα έπεισενήνεκται. 

Βασιλεύς oôv και ώς δίκαιος άνθών κατά φοίυικα καί ώς ή κέδρος 
ή έν τ ω Λιβάνω πεπυκασμένος ταϊς άρεταΐς καί ώς έλαία τις άγλαό-

10 καρπός τοις τοϋ Πνεύματος καρποίς πληθυνόμενος, τί ουκ αν του πατέρα 
Θεόν αΐτησάμευος εύμαρώς έκείθεν εσεϊται δεξάμενος; ούκοϋν ούδ' ώς 
μάτην εύξάμενος άποπεμφ9είη κενός, αλλ' δ αν αίτήσεται λήψεται, 
καί εϊττη αν έτι τούδε λαλούντος τό θείον ,,ίδού πάρειμι". εΐ δέ τ ω ν 
πάλαι αύταρχούντων τινές, ό μεν άνασχών τ ώ χεϊρε προς οϋρανόν, 

15 ό δέ απλώς εύξάμενος, ò μέν δίψει πιεζομένην ήκέσατο στρατιάν υψό-
θεν ύδωρ κατενεγκών, ό δέ συν τ ω παύσαι αύχμόν καί μύρμηκας εις 
στρατιώτας μετέβαλε, θεοϊς καί ταύτα λατρεύοντες, οΐ ούκ έποίησαν 
τόν ούρανον καί την γήν, τί ουκ αν οΰρανόθεν έπικαταβαίη αίτησα-
μένω κοινωφελές έντρόφω εϋσεβείας άνακτι καί Θεω συγγινομένω 

20 καθ' ώραν τ ω εύ ποιείν ; πάντως ούκ έκπεσεΐταί τίνος. 

'Αλέξανδρος μέν ούν καί Φίλιππος, ό μέν έν Χαιρώνεια κρατήσας 'Αθη-
ναίων καί τ ω της νίκης έπαρθείς π α ρ α λ ό γ ω τόν έμβοώντα τρις εκά-
στης ημέρας εϊχε- „Φίλιππε, άνθρωπος εϊ", καί où πρότερον είσήει 
τις όψόμενος Φίλιππον, πριν τό ρήμα τούτο καθά τι επασμα ένηχη-

1-2 καθεύδουσι - έιτίστηΐ: cf. Hist. 585, 22-586, 2. 3 ή-τροφή: cf. Hist. 
323, 8-9: τήν άληλεσμενην του μύδου (ηοιιμήλου) δίαιταν; prov., cf. Suda α 1183; 
Zenob. 1,21; Karathanasis 120. 4 άνήροτοξ-γεωργία: alludit ad Horn. Od. 9, 109 
et 123; cf. prov. άσπαρτα καί άνήροτα, Diogenian. 1, 18; Karathanasis 119. 
ό xpuCTOös ßioTos: cf. p. 39,27-8. 5 ιταμβότανον τ. άγροϋ: lob 5, 25. τ ά -
γη$: Is. 58, 14. 8-9 ώΐ pr. - Λιβάυω: p s . 91, 13. 9-10 ώ; - άγλαόκαρττοζ: 
Ps. 51, 10 (άγλαόκαρποζ ex Horn. Od. 7, 115; 11, 589; inPs. κατ άκαρπο;). 10 τοις -
KCtpiTOîs: Gal. 5, 22. 10-11 τ( - δεξάμενος: alludit ad Luc. 11,13. 12 ô -
λήψεται: Joh. 16, 24. 13 εΐπη - πάρειμι: Is. 58, 9. 14 ό μεν: Marcus 
Aurelius; Tertull. Apol. 5, 6 et Euseb. Hist. Eccl. 5, 5 precibus christianorum 
militum, auctores pagani, lui. Cap. Hist. Aug. 4, 24, 4 et Themist. Or. 15, p. 191 b, 
ipsius Imperatoris suppliciis miraculum obtentum esse tradunt; vide etiam Dio Cass. 
71, 8—10; Zon. 12, 2. K. Praechter, Zur Geschichte des Regenwunders in byzantinischer 
Zeit, BZ 14, 1905, p. 257-259 notât etiam Acropol. Epitaph, in Io. Duc. Batatz. 
15, II, p. 23,16—21 Heisenberg traditionem paganam i. e. Themistium sequi. 15 ό δέ : 
Aeacus, cf. infra p. 133, 8-9 ; Hes. fr. 205 Merkelbach-West (76Rzach); Isoer. 9, 14-5; 
Schol. in II. 1,180; Schol. in Pind. Nem. 3 (Ovid. Metam. 7, 517 sqq.). 17-18 3εοΐς -
γήν: alludit ad 1er. 10, 11. 21 sqq. ò μέν etc. : cf. Aelian. Var. Hist. 8, 15; Euth. 
Tornic. Or. ad Manuelem Comnenum, ed. A. Papadopoulos-Kerameus, Noctes Petro-
politanae p. 185, 25-186, 4. 
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θήυαι Φίλιττττον ό δέ ταΐς υίκαις επαρθείς ό 'Αλέξανδρος χρυσορόφοις 
κσί χρυσοκίοσι και έκατογκλίνοις σκηναις παρευνάζετο πηγνύντος 
ταύτας του κόμπου και ραφιδούντος του τταρά τό δέον φρονήματος 
καΐ στοιχηδόν έκύκλουν αυτόν οΐ τάς πορφύρας και τάς μηλίνας ενη-

5 σθημένοι στολάς και οί τά ΰσγινοβαφή και φλόγινα έμπορπούμενοι, 
αυτός δέ τιάραν επί κεφαλής έχων όρθήν καί της πατρίου την βάρβα-
ρου άνταμφιεννύμενος Οπό φρονήματος καί τύχης δυσπρόσιτος ή ν 
τελευτών δέ καί θεός ψηφίζεσθαι τοις Έλλησιν έπιστέλλων, ά οΰκ 
είχε ν έκ φύσεως, τούτων ύπέρ φύσιν έτρεφεν έρωτα, ό δ' ημέτερος αύτο-

10 κράτωρ ούτε κατά τόν Άλέξανδρον είς τύφον παρενε(χθείς μ)ετήμειψε 
τό πρότερον μείλιχον εις ήθος βάρβαρον καί άγέρωχον, ούτ' αύτόθεν 
έκκλίνων τό επί τοις έργοις μεγάλαυχον δεΐ(ται) των ύπονυξόντων 
καί οίον ύπομνησόντων ώς άνθρωπος έστι καί φρονεϊν ανθρώπινα 
δεΐ· αλλ' απλούς πλασθείς άπλότητι τέρπεται καί δώρον Θεού την 

15 πορφυρίδα λαχών έν ακακία καρδίας Δαυίδ επίσης τω θεοπάτορι ποι-
μαίνειν ήμδς δεδικαίωκεν, οΰ τοις μέν αύτός αύτού μείζον φρονών, 
τοις δέ των άλλων ελαττον· καί οί οφθαλμοί αυτού κάπί τά εθνη 
μέν έπιβλέπουσιν, άφορώσι δέ κάπί τούς πιστούς της γης καί συνθά-
κους ποιείται τούτους τη άλουργίδι. καί τούς παρ' ήμΐν άνιπτόποδας 

20 καί χαμαιεύνας όμοστέγους και όμοσίτους τιθείς ήδέως αυτών άκούει 
καί πολλά ποιεί δι' αύτούς ώς ένθέοις άνδράσι πειθόμενος· ώς έντελό-
μισθος τοίνυν καί ò έκ τούτων μισθός, Θεός αύτός τη εύσεβεία γαννύ-
μενος καί μικρού κατ' όψιν εμφανιζόμενος καί τό πρακτέον αύτόθεν 
καί άσυμβόλως ύποτιθέμενος. 

25 Καί "Ομηρος μέν φιλεΐσθαι τη ψευδοπαρθένω Παλλάδι τόν Με-
νέλεων ραψωδών νΰν μέν έκ των καιριωτέρων μερών τοϋ σώματος τό 
τού ΤΤανδάρου βέλος μεθιστώσαν έπολογεϊ, νύν δ' αύτφ χαριζομένην 
μύας όρμήν, ήτις ίσχανάα δακέειν, λαρόν δέ οί αίμ' άνθρώπου, 
ή δέ δι' αιώνος Παρθένος καί Μήτηρ Θεού ούχ όπως άπό βέλους πετο-

30 μένου ή μέρας τόν αύτοκράτορα ρύεται, άλλά και νυκτιφοίτου παντός 
πράγματος άνώτερον τίθησιν, ούδέ προσεπιφιλοτιμείται ζωυφίου 
όρμήν, περιζωννύσα δέ δύναμιν ΰψόθεν καί άμαχον ίσχύν περιβάλ-
λουσα ού μικρώ μέρει της 'Ασίας άπρόσμαχον δείκνυσι, φοβερόν δέ 

1 sqq. ό δέ etc.: cf. p. 41 ,4 sqq.; Aelian. Var. Hist. 2, 19; 5, 12; Strab. 17, 1, 43. 
13 âvSpcûTTOS - Sei: cf. Menand. Sent. 1 (p. 33, 1 Jaekel). 15 Iv - KOtpSíccs: Ps. 
77 ,72 . 17-19 ol - έπιβλέπουσιν: Ps. 65, 7; άφορώσι - ποιείται: Ps. 100,6. 
19-20 άνιπτόποδσξ καί χαμαιεύναί : cf. Horn. II. 16, 235; Hist. 498, 12. 25-27 καΐ-
έπολογεΐ : cf. Horn. 11.4,127 sqq. 27-28 vüv - άν3ρώπου: Horn. II. 17, 570-2. 
29-31 δποοΐ - τί·9ησιν: cf. Ps. 90, 5-6. 32 περιζωννύσα - ύψό3εν : Luc. 24, 49. 
3 3 - ρ . 97 ,1 φοβερόν - y ñ s : Ps. 75 ,13 . 

5 ύσγινοφαβή V 
Eustath. 

28 δέ : τε vulgo apud Horn. II. 17,572: δέ hab. etiam 
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παρά τοις βασιλεύσι της γης. προ δέ τούτων ούδ' έξόπισ3εν εφαπτο-
μένη της κόμης, όπερ έπ' άλλω λέλεκται ήρωϊ καί τ ο ύ τ ω Όμηρικω, 
ύποσημαίυεται τό φιλεϊν, ούδ' εν συμβόλοις άμυδροΐς καί σκιώδεσι 
γνωριζομένη, ττροΰπτως δ' έφισταμένη καί παν υποτιθεμένη σωσίαρ-

5 χον, τούτο μέν έπένευσε καί ποιεΐν έπέταξεν, εκείνο δέ πως άνένευσε, 
καί αρωγός ΐκετευ3εΐσα πολλάκις ίκέσ9αι καί όψιν έμφανίσαι και άκου-
τίσαι φωνήν επισυνήψε τη αιτήσει τό πέρας και ώφ3η ώς εξόν άνδρώ-
ποις όφθήναι και θείου μετέδωκε φ3έγματος. 

Ά λ λ ' ήγώνισται μέν ούτω με3' δπλων, πάντα δέ άστα3μήτως 
10 ¿οκτειρε τ ά τ ' ένδον τά τε -δύραζε καί πάντα αλλήλων έχομένως έρ-

ρύ3μισε καί ώς ούτις ω ή 3 η κάλλιον, ούκ άφήκε δέ τοις όφειλέταις, ού 
λέγω χρημάτων (ταύτα γάρ άμφοτέραις άπήντληκε) μεγίστων δέ 
καί ών 3άνατος τούπιτίμιον; μάλα μέν ούν. ούκούν καί φιλεϊν τούς 
μισούντας καί αγαπάν τούς φιλεχ3ρούντας || ώς εύαγγελικός ένωτισά-

15 μένος μα3ητής, ούτω γάρ εύρήσειν άνάπαυσιν τ η ψυχή, ού τυφλώττει 
δι' άμετρον οργής, ού(δ ' έπιζητεϊ , ) δς τ ' α'ίτιος, δς τε και ούκί, ούδέ 
τ φ μέν, τ ω δ' ού, άλλα πδσιν κοινώς άφίησι. Λυκούργος μέν ούν, περί 
ού διστάζων εύρηται Φοίβος, είτε 3εόν αύτόν εΐτ' άν3ρωπον χρή 
μαντεύσασ3αι, τον έκκόψαντα τον όφ3αλμόν άντιλυπεΤν εχων άπα3ή 

20 παρέδραμε καί την Σπάρτην παραλαβών εμπλεων πολέμων και δια-
κειμένην κακώς νόμοις έτείχισε και βα3εΐαν εΐρήνην έβράβευσεν ό δ' 
ήμέτερος βασιλεύς, εΐ μέν ειρήνης γέγονε βραβευτής και ύπέρ Λυκούρ-
γον διφκησε τήν άρχήν, καί ó λόγος εΐρηκε φ3άσας καί τοις ήρημένοις 
σκοπεΐν άφίησιν. δτι δέ άφήκεν οίς ούκ άφήκέ τις καί συνέγνω οίς ού 

25 συνέγνω τις, τούτο κατά τήν άκραν της εντολής άκρίβειαν καί άτε-
χνώς ύπέρ φύσιν άν3ρώπειον. τούς γάρ κατ' αύτού φονώντας Θεού 
μηνίσαντος πολλάκις συνειληφώς ούχ όπερ δράσειν πρού3εντο πα-
3εΐν έδικαίωσεν δρον τ ή κολάσει τ ό ταύτοπα3ές έπι3είς, άλλ' είδώς 
άμείβεσ3αι μέν εύνοια, συγγνώμην δέ διδόναι τοΤς πταίσμασιν, ύψη-

30 λότερος ώρά3η δικαίας όργής δι' ανεξικακίας εις τ ό κατά Χριστόν 
προκόπτων μακρό3υμον, ος λοιδορούμενος ούκ έλοιδόρει, πάσχων ούκ 
ήπείλει, άλλ' ύπερεδείτο τών σταυρωτών, δ καί 3αυμάσας πολλάκις 
ο ύ π ω άκριβώς τε3αύμακα. έπαινετέος μέν γάρ καί Δαυίδ, , ,άφετε", 
λέγων, ,,Σεμεεί καταρασθαί με"· άξιάγαστος δέ και Μωσής ό δημαγω-

1-2 έξόπισεν- ' Ομηρικώ: vide Horn. II. 1,197 sqq. 11 άφήκε - όφειλέταΐζ: 
alludit ad Mat. 6, 12. 12 άμφοτέραι;: prov., cf. Karathanasis 94; Hist. 586, 6; 
Mich. Chon. I. 237, 12. 13-14 φιλεϊν - φιλεχ3ρο0νταΐ: Mat. 5, 44; Luc. 6, 27 et 35. 
15 εύρήσειν άνάπαυσιν: Mat. 11, 29. 16 ôs - ούκί: Horn. II. 15, 137. 17 πδσιν -
άφίησι: locus communis, cf. Praechter, Antikes p. 481, not. 4. 17-19 Λυκούρ-
γος - μαντεύσασδαι: cf. Her. 1, 65, 2 - 3 ; Plut. Lycurg. 5, 3. 19-20 τον - παρέδραμε: 
Plut. Lycurg. 11, 2 -12 ; Aelian. Var. Hist. 13, 23. 20-21 τήν - έβράβευσεν: Plut. 
Lycurg. 2, 3; 5, 1-2. 6 sqq.; Thucyd. 1, 18, 1. 31-32 ôs - ήπείλει: 1 Pe. 2, 23. 
32 ύπερεδείτο-σταυρωτών: Luc. 23, 34. 33-34 άφετε - με: 2 Regn. 16, 10. 
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γός, δτε μέυ ίλασκόμενος και φάσκων ,,άφες αύτοϊς", δτε δέ συντε-
•9νάναι τοις όμοφύλοις δεόμενος, ει τούτοις τάς αμαρτίας ίστότ άλλα 
μαχαιροφορεί καί ούτος πολύς ρέων κατά των σκληροτράχηλων και 
μηδενί των ταυρόκρανον χοανευσάντων συνεγνωκώς ττάντας άρδην 

5 εΐχεν άνηρηκώς. έπαινετέοι μέν και ούτοι· ττώς γαρ ού; άξιεπαινετώ-
τερος δέ ό συν τ ω μη άποδιδόναι τοις άνταποδιδοϋσι κακά και προσ-
εττοικτείρων και σπλαγχνιζόμενος. 

"Ω βασιλέως άνεξικάκου καί βέβαιου προς αρετή ν, ώ βασιλέως 
τυραννοκτόνου μέν κατά Βροϋτον, κατά δέ τον μέγαν Σκηπίωνα ποι-

10 οϋντος πάντα καί πράττοντος τ ω πεί3εσ9αι τ ω Θεω. τοιωδε ούν βασι-
λεϊ τίς βασιλεύς συστήσεται; άκρως μέν ουδείς, τρανότερος δέ αυτός 
ό Δαυίδ· πυρράκης ην εκείνος μετά κάλλους όφάαλμων, ανδρείος καί 
σοφός έν λόγω, αδελφοί αΰτω καλοί καί μεγάλοι καί ουκ ευδόκησε 
Θεός έν αύτοϊς, 3εοδίδακτος τάς χείρας εις παράταξιν καί τους δακτύ-

15 λους εις πόλεμον, επί δέ oî αϊ χείρες εποίησαν όργανον καί οΐ δάκτυλοι 
ήρμοσαν ψαλτή pio ν. καί βασιλεύς δ' ομοίως ό ημέτερος κατά μέν έμφέ-
ρειαν Δαυιτικήν τό είδος τυπούμενος, τάς δέ χείρας καί τόν λόγον κατ' 
έκεϊνον δεικνύμενος, έτι καί τάς σωματικός δυνάμεις καί ψυχικός ένέ-
τεινεν εις δεκάχορδον, καί ώς λέοντα μέν έπάταξε τόν 3υμόν, ώς δ' 

20 άρκτο ν ήγξε τό έπιθυμητικόν. εκείνος δι' αρετή ν υπό Σαούλ έδιώκετο 
καί δια φ3όνον γενόμενος ύπερόριος ες αλλοφύλους παρέβαλλε· καί 
ό μισορρώμαιος Ανδρόνικος άλλο μέν ούδέν έγκαλειν έχων τ ω αΰτο-
κράτορι, έπί δέ τοϊς αυτοΐς τούτον έστυγηκώς, οίς καί τόν Δαυίδ ό 
Σαούλ, έξ οίκου καί πατριός ήνάγκαζεν έκτοπίζεσθαι καί τοις όθνεί-

25 οις συμμίγνυσ9αι· ή δέ της βασιλείας όμοια κατακληρούχησις ύπαπιόν-
των των διωκτών, καί ού τούτο ήδη καινόν, τό κατά πάνθ' δμοιον 
τόν αυτοκράτορα τ ω Δαυίδ ευρίσκεσβαι, άλλά και τό σύμμορφον 
αΰτφ δήπουθεν τ ω Χριστώ έν τισι γνωρίζεσθαι καί συμμέτοχον. 
εύαγγελίσασθαί φησιν άπεστάλ3αι πτωχοΐς ό Χριστός, καί τους μέν 

1-2 δτε pr. - ίστδ: Exod. 32, 32. 3 -5 πολύς - άνηρηκώς: Exod. 32, 25-8. 
6 άποδιδόναι - κακά : Ps. 7, 5. 9 τυραννοκτόνου - Βροϋτον : cf. Mich. Chon. I. 211, 
13-14; Appian. 2, 114; vide etiam 2, 31 et 89; Dio Cass. 44, 11 sqq.; 47, 20, 4. 
9-10 κατά - Θεφ : cf. Polyb. 10, 2, 9; 10, 5, 5; Suda π 2054; Liv. 26, 19,5; Val. Max. 1, 
2 , 2 ; Aul. Gell. Noct. Attic. 6 , 1 , 6 . 12 πυρράκης - οφθαλμών: cf. p. 37,16. 
12-13 ανδρείος-λόγω: 1 Regn. 16,18; LXXpro ανδρείος: πολεμιστήςhab., cf. p. 32,25. 
13-14 αδελφοί - αϋτοϊς: Ps. 151, 5; cf. Ep. Isaacii Angeli ad Catholicum Armeniae, 
ed. A. Papadopoulos-Kerameus, Άνέκδ. ελλ., Μαυροκ. βιβλ.,ρ. 60 b 34—7: ίνα γαρ τό 
του Δαυίδ liti τοίς αΰτοΰ μεγαλείοις ή Βασιλεία μου άναφάέγξηται- ,,οΐ αδελφοί μου 
πολλοί καί καλοί καί οϋκ εύδόκησεν (âv) έκείνοις ό Κύριος, άλλ' έπί τ ω νεωτέρω εμοί." 
14-15 3εοδίδακτος - πόλεμον: Ps. 143, 1. 15-16 αί - ψαλτήριον: Ps. 151, 2. 
16 sqq. βασιλεύς etc.: vide ad p. 37, 17 et p. 32, 22. 19 είς δεκάχορδον: alludit 
ad Ps. 143,9. ώς λέοντα: cf. 1 Regn. 17, 34. 19-20 ώς δ' άρκτον: ibid. 20 εκείνος -
έδιώκετο: 1 Regn. cap. 18 sqq. 21 δια - παρέβαλλε: 1 Regn. 21, 10 sqq. 
29-ρ.99, 2 εΰαγγελίσασ9αι - άνάβλεψιν: cf. Luc. 4, 18. 
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συντετριμμένους ίάσασθαι, τοις δ' αΐχμαλώτοις κηρύξειν άφεσιν και 
τοις άναττήροις άνάβλεψιν καί ούτος δρών χριστομιμήτως ταύτά 
τοις πασιν καταλλήλως προσφέρεται, χωλω γινόμενος πούς, όφθαλ-
μός τω μή εχοντι, τοις κάμυουσιν ϊατήρ, τοϊς ένδεέσι παρήγορος, κ(αί) 

5 π α uri έτέρω τό ελλεϊπον της φυσικής άρτιότητος, εί μέν εξόν, άρτιων, 
εί δ' oöv, δι' εύποιΐας άναπληρών άμφοΤν δε και (τό) προσπαλαϊσαι 
φθόνω κοινόν καί τό παθείν εντεύθεν δεινά, καί ό μέν φύσει κύριος ών 
των κυρίων καί βασιλεύς των βασιλευόντων όρ<ώ)μενος όμως καί παθείν 
ήνέσχετο καί είσελθεΐν εις την δόξαν αύτού λέγεται, ό δέ τό κράτος 

10 τό 'Ρωμαϊκών άνεζώσατο· δήλο ν δέ δήπου πάντως παντί, ώς έπεί 
ό ενθεος ήμών αυτοκράτωρ ζητών συγγίνεσθαι δι' αρετής τ ω Χριστώ, 
τούτο μέν τήν άπειρον αίρεϊται τράπεζαν καί άπέριττον, τούτο δ' 
άνύπνους νύκτας ϊαύων τή προσευχή τε και μελέτη των θείων λογίων 
έγκαρτερεΐ, ώς εχη ψάλλει ν μετά Δαυίδ· „λύχνος τοις ποσί μου ò νόμος 

15 σου, καί φώς ταΐς τρίβοις μου." καί ώς ,,αϊ συμβουλίαι μου τά λόγιά σου." 
είη αν καί κατά τά παθήματα τουτωί σύμμορφος, στεφάνω μέν άκανθίνω 
τω τραχεΐ τού βίου στεφόμενος, τά δ' επί τής γής μέλη νεκρών καί τω 
θείορ έρωτι καθηλούμενος καί τά λοιπά προσπλουτών, οσα υπέρ ήμών 
έπεπόνθει Χριστός, αυτός δέ τήν έν Χριστώ κεκρυμμένην ζωή ν διώκω ν 

20 υφίσταται. 
'Αλλά βασιλεΰ, έντειναι καί κατευοδού καί βασίλευε, ή χείρ σου 

εϋροι τούς έχθρούς σου, ή δεξιά σου πάντας τους μισούντάς σε. τοΤς 
δέ Ίορδανείοις λουσάμενος νάμασιν άνακαινισθείης ώς άετός, καί ώραιό-
τερος εντεύθεν έξαναδύς καθά καί ό αισθητός ούτος ήλιος λίμνης άνο-

25 ρούσας περικαλλούς φλογωδεστέρας άκτϊνας έπάφες ταΐς άχλυούσαις 
τό σόν λάχος έπισυστάσεσι τών νεφών, à δυσμόθεν έξάραντα ήμών 
άπέναντι έστησαν καί διά συχνών προστρίψεων άστραπάς πολέμων 
εκπυρηνίζουσι. καί διαλυθείτωσαν ώσεί καπνός ύπ ' ανέμου καί ώς 
πάχνη υπό λαίλαπος· καί ένδεξιώτερον αύτός σύντριψον τόξα, σύν-

30 θλασον δπλα, καί θυρεούς κατάκαυσον έν πυρί ήπερ ό Φαέθων πρό-
τερον τήν νύν κατοικουμένην έπ' Έριδανώ γήν τοις Άλαμανοϊς. ή 

22-23 TOÏS - νάμασιν: vide ad p. 87, 12. 

3-5 χωλω - άρτιότητος: cf. p. 19, 26; Mich. Chon. I . 242, 11-15. 7 -8 κύριος -
βασιλευόντων: cf. Dan. 2, 47; 1 Ti. 6, 15; Αρ. 19, 16. 8-9-rraSeïv - λέγεται: Luc. 
24, 26. 12—14 τοΟτο pr. - έγκαρτερεΐ: cf. p. 118, 4. 14—15 λύχνος - μου: 
Ps. 118, 105. 15 ai - σου: Ps. 118, 24. 16-17 στεφάνω - στεφόμευος : Mar. 15, 17; 
Joh. 19, 5. 17 τά - νεκρών: Col. 3, 5. 19 τήν - ζωήν: Col. 3, 3. 21 εντειναι -
βασίλευε: Ps. 44, 5. 22 ή - σε: Ps. 20, 9. 23 άνακαινισδείη; ώς αετός: cf. Ps. 
102, 5. 24-25 κα3ά - περικαλλοϋς: cf. Horn. Od. 3, 1. 28-29 ώσεί - λαίλαπος: 
Sap. 5, 14; άρότχνη ex lob 27,18 vel ex prov. ώς ίστόν άράχνης sumpta videtur. 
29-30 σύντριψον - ττυρί: Ps. 45, 10. 30-31 ήπερ - γήν : cf. ρ. 19, 21-3. 

29 πάχνη : άράχνη V: correxi ex Sap. 5, 14 
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γούν χριστομιμήτως καί τούτο έργασάμενος κόλασον την των αλαζό-
νων όφρϋν ώς γάρ ό Σωτήρ βαπτισθείς καί άναβάς έκ τού ύδατος 
καί όρμήσας ευθύς ύπό Πνεύματος εις τήν ερημον άπεκρούσατο τάς 
προσβολάς τού Σατάν νύν μέν τούς λίθους αιτούντος άρτους γενέσθαι, 

5 νύν δέ ύποπεσεϊν έγκειμένου καί νεϊμαί οΐ προσκύνησιν, κατά ταύτά 
καί αύτός τ ω άγιαστικω τούτω ύδατι άγνισθείς, ει δέ βούλει τ ω των 
δακρύων, έπεί καί τούτω λούη καθ' εκάστη ν νύκτα Δαυιτικώς, καί 
δια της έρήμου των παθών βιοτής Θεω ξυγγενόμενος και συλλαλήσας 
κατά μόνας αύτω, άνακάλυψον βαθέα τού των Άλαμανικών έξάρχον-

10 τος λεγεωνών, δς σκότος εστί καί φως υποκρίνεται καί άρχήθεν άν-
θρωποκτόνος ών καί ολέθριος άτεχνώς εις άρτους μεταμειφθήναι τούς 
λίθους αιτεί, οίς των ανέφικτων έρδ, καί τήν του σού κράτους ύπέρ 
τό δέον ύπόπτωσιν πειράται ύποκλέπτειν ώς άλλη ν προσκύνησιν, || 
οΰκ είδώς ώς μετά πρώτη ν ή δευτέραν πεϊραν άττοκρουσθείς ήττη-

15 μένος καί ήσχυμένος άπελεύσεται εις τούττίσω πείρα κύριον γνούς, 
δν έκπειράζειν προάγεται, βροντήσας δέ καί έπι τουτωνί των ύδάτων, 
à εΐσήλθοσαν εως ψυχής ημών, ή ώς τόξον ενταθείς άέριον στήσαις 
τόν των πολεμίων τόνδε κατακλυσμόν. καί ή θάλασσα δέ αύτη καί 
ό Ιορδάνης ούτος, α πλαγίω λ ό γ ω ή άντίπαλός εστι στρατιά καί ό 

20 τήν ταύτης άνεζωσμένος ήγεμονίαν, ΐδόντα ά έποίησέ σοι θαυμάσια 
ό Θεός, ή μέν φυγέτω του έπιφρίσσειν εις πόλεμον (ώς γάρ καταιγίς τά 
άρματα αύτού ή θεία διδάσκει πυκτίς) ό δέ μεταστραφείς άποσχέσθω 
της σκολιότητος. εί δ' ούν, τά μέν αύτής κύματα άναβαίνοντα εως των 
ούρανών καταβήσεται καί εως των εσχάτων τής γης, ό δέ άπό φωνής 

25 βροντής σου δειλιάσας και έπιτιμηθείς φεύξεται. εί δέ καί τόν Θεόν 
εχεις είσοικισάμενος διά των θεουργών αρετών, ού μόνον μεθ' ημών 
είναι τούτον εΐποιμεν αν διά σού καί ώς ,,ήττασθε, ώ βάρβαροι καί 
εθνη τά τούς πολέμους εθέλοντα," άλλά γε καί υιός κληθείης Θεού ώς 

1-2 κόλασον - όφρΟν: = Ps. 17, 28: οφ3αλμούς ύπερηφάνων ταπεινώσεις. 
2 sqq. ώ$ etc.: cf. Mat. 3, 16 sqq. (Evangelium Epiphaniae). 7 Δαυιτικώς: 
cf. Ps. 6, 7: λούσω κα-9' έκάστην νύκτα τήν κλίνην μου, iv δάκρυσίν μου τήν 
στρωμνήν μου βρέξω. 8 - 9 διά - αύτω: alludit ad Eliam prophetam desertum 
perambulantem, cf. 3 Regn. cap. 19. 9 άνακάλυψον βα3έα: Dan. 2.22; cf. etiam 
Αρ. 2, 24 : βα3έα toö σατανά. 10 λεγεώνων : cum allusione ad Luc. 8, 30 : ό δέ εΐττεν : 
Λεγιών, ότι είσήλδεν δαιμόνια πολλά els αυτόν. ôs - ΰττοκρίνεται : cf. ρ. 16, 27. 
10-11 άρχήθεν άν3ρωποκτόνος: Joh. 8, 44; cf. Hist. 380, 7 (al.). 16 βροντήσας -
ύδάτων: Ps. 28, 3. 17 δ - ημών: Ps. 68, 2. 17-18 ώς - κατακλυσμόν: cf. 
Gen. 9, 13 sqq. 18 sqq. καί ή etc.: alludit ad transitum Israelitarum per Mare 
Rubrum et Iordanem, cf. Exod. cap. 14-16 et los. 3, 16. 20-21 α - Θεός: cf. e. g. Ps. 
77, 4. 21-22 obs - αύτοϋ: Is. 66, 15; 1er. 4, 13. 23-24 τά - γης: Ps. 106, 26, 
sed pro άβύσσων: των έσχατων της γης - των περάτων της γης ex Ps. 45, 10. 
24-25 άπό - φεύξεται: Ps. 103, 7. 27-28 ήττασ3ε - έ3έλοντα: cf. Ps. 67, 31. 

18 εΙδοΟν V 22 αύτω VPC πυκτίς pro πηκτίς cf. supra p. 13, 26 
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Ιακώβ καί Δαυίδ, καί εϊ Tis κατ' εκείνους πολύς την εύσέβειαν, εί δέ 
υιός, καί αγαπητός, εί δ' αγαπητός, πάντως καί εν φ ευδόκησεν, εί δέ 
καί τοϋτο, καί κληρονόμος δήπου3εν où της ενταύθα μόνον αρχής, 
αλλά καί της έκεϊσε άφθάρτου καί άκηράτου. 

5 Άλλ ' εΐ δυνατόν, ώ 3εοείκελε αύτοκράτορ, καί τ ω ήλίω εΐης συμ-
παραμένων καί ώς ή σελήνη κατηρτισμένος εις τόν αιώνα, καί ó -Θρό-
νος σου άλληλοδιαδόχως τοις έξ όσφύος σου άδιάδοχος, καί τό κρά-
τος σου πολυχρόνιον. 

I 

Τ ο υ α ύ τ ο ϋ · Λ ό γ ο ς εις τ ό ν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α κυρ Ά λ έ ξ ι ο ν 
10 τ ό ν Κομνηνών ύ π ο σ τ ρ έ ψ α ν τ α εκ τ ή ς εω μετά τ ά ς σ π ο ν -

δάς τάς μετά τ ο υ σ ο υ λ τ ά ν ο υ · π ρ ο σ ε χ ώ ς δέ γ έ γ ο ν ε καί 
ή έ π α ν ά σ τ α σ ι ς κ α τ ά τ ο ϋ β α σ ι λ έ ω ς τ ο ύ τ ο υ τ ο υ Κ ο μ ν η -
νού ' Ι ω ά ν ν ο υ , τ ο υ λ ε γ ο μ έ ν ο υ Π α χ έ ο ς · είλκε δέ τ ό π ρ ο ς 
π α τ ρ ό ς γένος έκ τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ δ ο μ ε σ τ ί κ ο υ τ ο ϋ λ ε γ ο μ έ ν ο υ 

15 Ά ξ ο ύ χ , δς ήν Π έ ρ σ η ς . 

Γλυκύς καί ήλιος μετά νέφος, ήδύ καί έαρ μετά χειμώνος κατήφειαν, 
χαρίεσσα καί χύσις -Θαλάσσης τοϋ κύματος άφυβρίσαντος· άλλ' ούχ 
ούτως άσπάσια ταυτί καί εράσμια, ώς όψις βασιλέως τόν τρόπον επιει-
κούς, τάς χείρας μεγαλουργού, περιδεξίου τοις άπασι καί ήπίου πατρός 

20 δίκην τό υπ' άρχήν περιέποντος, άρτι τών κοινών καμάτων έπανιόν-
τος καί με3' ήμέ|ρας πλείους τοις ύπηκόοις ή πάλαι Χριστός τοις Ά π ο -
στόλοις έπιστάντος και την μετ' έ3νών εΐρήνην βραβεύοντος, à τών 
'Ρωμαϊκών πρότερον συχνά κατέχασκον πόλεων καί ώς αδου στόμια 
τά τούτων έπλάτυνον στόματα. 

25 °03εν où μόνον ούτος παρών αντάξιος κρίνεται τοϋ παντός, άλλά 
γε καί άπών περί πλείστου τοις υπό χείρα τί3εται καί τής ό3ενοϋν 
έπανήκων απουσίας υπτίαις χερσίν υποδέχεται καί χρηστοτέραις 
δεξιοϋται προσλαλιαϊς· τούτο δή δ και τό γερουσιάζον ήμέτερον 
πλήρωμα, 3ειότατε, πέπον3ε, βασιλεύ, τού σού κράτους έξ ήμών άπ-

30 άραντος· μηδέ γάρ φέρειν εχοντες άλλο3ί που καί προς βραχύ σε δια-

1 - 2 εί - εύδόκησεν: alludit ad Mat. 3, 17 (Evangelium Epiphaniae). 2 -3 εί -
κληρονόμος: alludit ad Rom. 8, 17; Gal. 4, 7. 6 ώ; - alcova: Ps. 88, 38. 6 - 7 ó -
άδιάδοχος : quoad sensum cf. Ps. 88, 30 et 37. 7 TOUS ΈΞ όσφύος : cf. p. 44, 6. 
16 γλυκύ; - νέφος: cf. p. 26, 25-6. 16-17 ήδύ - άφυβρίσαντος : cf. Hist. 465, 
21-466, 1. 19-20 ήπίου - δίκην: vide ad p. 94, 30. 21-22 με3' - βραβεύον-
τος: cf. Luc. 24, 36; Joh. 20, 19; ad έτπστάντος (apparentis) cf. Luc. 2, 9; 24, 4 ; Act. 
12, 7; 23, 11. 23-24 κατέχασκον - στόματα: cf. Ps. 34, 21 et Is. 5, 14. 

9 λόγος V s 27 έπανήκων άττουσίας: όπ. έτταν. Sa: άττ. âtrav. éar. V 
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τρίβειν, τ ο γλυκύ και πράγμα και όνομα, τούτο μέν, ώς ούκ εστι καΐ 
διηγήσασ3αι, δυσχεραίνοντες ήχ3όμε3α, τούτο δέ χερσί τε και υεύμασι 
και τοις προς τό 3εΐον ίκεσιασμοίς και γουνάσμασι προς εαυτούς έπε-
σπώμε3α καί άν3είλκομευ έπιστήυαί τε και έποφ3ήναι πάλιν ήμϊυ. 

5 και προ τοϋ άπαραί σε μικρού ίμειρόμε3α· ούπω των ημετέρων όφ3αλ-
μών άπεκρύβης, καί πρός ήμας εκαρδιώττομεν έπεστράφ3αι σε μα-
κροτάτην προ3εσμίαν καί πλείστην διάστασιν καί δλον άτεχνώς αιώνα 
καί τάς εύαρί3μους ημέρας συλλογιζόμενοι· ούτω φιλοβασιλεΐς ημείς 
εσμέν σοι καί φιλαλέξιοι· ούτως ισχυρόν βασιλέως χρηστότης καί 

10 ούδέν αύτη των όντων άν3αμιλλδσ3αι δύναται* ούχ ούτω Μακεδόνες 
περιεΐπον Άλέξανδρον καί ΤΤέρσαι Κύρον περιεσπούδαζον και 'Ρωμαίοι 
Μάρκον πεφιλήκασιν έκ ψυχής τό εύνουν των κρατούντων άγάμενοι, 
ώς ήμεϊς σου, ώ βασιλεϋ, σχετικώς έξεχόμε3α. 

Ά τ ά ρ έκ της ύπέρ ημών αποδημίας επανιόντα σε δεχόμε3ά τε 
15 ασμένως, ώς άλλον τών αύτοκρατόρων ούδένες π ω , καί περιχαρώς 

ούτωσί προσφ3εγγόμε3α προ τών ποδών σου βάλλοντες εαυτούς 
καί τά τούτων άτεχνώς περιλιχμώμενοι πέλματα - ,,ώς ήμϊν έπανήλ3ες 
τό γλυκύ φάος, τό μειλίχιον όμμα, ή γαλήνιος 3έα, τό πάγκοινον άγαλ-
λίαμα· ήλ3ες, ήλ3ες ò τών βαρβάρων φοβήτωρ, ό τών τυράννων 

20 λικμή|τωρ· ήλ3ες ό έν άναξι πο3εινός ώς και εν άστρασιν ήλιος 
φαεινός, {καλός) καί κα3' εαυτόν καί τοΐςπασινέπέραστος,καλλίωνδέδιά 
τ ά έξ ύπογυίου σοι ήνυσμένα· έπε! καί ή μικρά σοι άπαρσις αύτη ή 
μάλλον (ειπείν ή ) βραχεία μετάβασις σωτηριώδεις ούκ ολίγας πρά-
ξεις είργάσατο." 

25 Ούπω κα3αρώς έπέβης της Περαίας, αλλ' ετι διεπορ3μεύου τον 
Ελλήσποντο ν συρόμενο ν τούτο vi 3αλάττιον όλκόν, και φήμη ό Περ-
σάρχης άπτέρω καί ακοή όρ3ία την σήν παρειληφώς κίνησιν τ ό σόν 
άστεροπαϊον ύπεβλέψατο δρμημα, ώς ούδέ κνώδαλα βρυχητίου λέον-
τος ύπέπτηξαν έρυγήν, καί τών πρώην ύπερόγκων ενδεδώκει σκεμ-

30 μάτων και βουλευμάτων ην τε κατά 'Ρωμαίων στιλβώσας αϊχμήν 

1 τό - όνομα: cf. ρ. 14, 13. 26-27 φήμη άπτέρω : cf. ρ. 10, 10. 

9 φιλαλέξιοι: cf. ρ. 62, 23. 11-12 Άλέξανδρον: cf. Arrian. Anab. 7, 26; Plut. 
Alex. 76, 4 sqq. KOpov: Cyrus maior, cf. Xen. Cyrop. 8, 1, 44; Mich. Anchial. Or. ad 
Man. Comn., ed. Browning, Balkan Studies 2, 1961, p. 194, 266. Μάρκον: Marcus 
Aurelius, cf. lui. Cap. Hist. Aug. 4, 18; Dio Cass. 71, 3 4 , 2 - 3 6 , 4 ; Suda μ 216. 
17 τα-πέλματα : cf. Hist. 328, 15-6. 18 γλυκύ <páos: cf. Horn. Od. 16, 23 ( = 
17,41) ; infra p. 205, 2; 2 1 5 , 1 5 ; Hist. 349, 1. 20 λικμήτωρ: cf. Prov. 20, 26; 
Mat. 21, 44; supra p. 90, 16. 27 ôkot) ôpSia: cf. Lucian. Tim. 23; ôpSiov τό 
oôç = ώσίν έστώσιν, Diogenian. 8, 74. 

23 μάλλον . . . βραχεία Sa 
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έσπάσατο, ταύτη ν έν3άψας τω κουλεώ παρά δόξαν, ίνα μή εν αύτη 
άττολείται, υπόσπονδος τό καινόν και ικέτης ύπέρ ειρήνης ò προ τρί-
της άσπονδος και ύπέραυχος καί τά του Ξέρξου διαπειλούμενος άντι-
κρυς αίφνηδόν κα3εώραται. ούτω πάλαι καί Θεός μεγαλύνεται άπρα-

5 κτον τόν υβριστή ν έπαναστρέφων 'Ραψάκην και συγχέων εις γλώσσας 
τήν έπί κακόν των πλείστων συνέλευσιν. 

Καλά μεν oöv σοι, 3εοείκελε αύτοκράτορ, καί τά μετ' άσπίδος συχνής 
καί ίππου εύοπλοτάτης τροπαιουχήματα- άριστα δέ ουχ ήκιστα προς 
τοίσδε καί τά αναίμακτα, δσω καί τό βαρβαρικόν ταπεινοϋταί σοι λόγω 

10 καί ύποκέκυφε τοις βουλεύμασιν, ώς αΐ νόσοι πάλαι ρήματι Χρίστου 
έδραπέτευον καί ή νίκη πρόεισιν άδακρυς· και αυτός δέ άνδροκτασίας 
άνευ και 3υραυλίας καί μώλου του εκ του θώρακος τροπαιοφόρος 
έχεις άκούων κάκεΐνα, όπόσα καί δραν ήμελλες, εί κατά βαρβάρων 
άπαίρων τόν "Αρεος στρεπτόν χιτώνα περιημπίσχου καί ΐππον άνέ-

15 βαινες τόν πολεμιστήριον ουτω δεήσαν καί βουλεύμασι μετελ3εϊν 
τό πολέμιον καί χειρί καί δπλοις αυτό παραστήσασ3αι, κατ' άμφω 
γίνη 3εό3εν κατορ3ωτικός καί ενδέξιος* εί τοίνυν φύγη σου τό βέλος 
ό βάρβαρος, ταϊς των λόγων άρκυσιν άλώσεται δήπου3εν, ρημάτων 
βουλόμενος παρά[παν είναι άχείρωτος, ώς γοϋν εις κώνον τήν σήν 

20 δολιχόσκιον αίχμήν έμπεσών τανηλεγέα ϋπνον έσεΐται καταδαρ3ών. 
Τοιαύτη ν ίσχύν άμφιδέξιον'Απόλλωνι μέν μυ3ίζουσιν "Ελληνες κί3αρι ν 

καί λόγχην αυτω έγχειρίζοντες, ή δέ βίβλος των Βασιλειών επιση-
μαίνεται τω Δαυίδ σοφόν έν λόγοις τούτον άναστηλοϋσα καί τάς 
χείρας έξ ώμων άάπτους φύοντα· ου δή και τήν εικόνα τήν σήν σαφώς 

25 άπεξεσμένην έν σοι 3εώμε3α, βασιλεϋ, ώς είναι κατά τούτο μόνον διαλ-
λάττον του αρχετύπου τό έκτυπον, δτι ό μέν έν τοις άνόπιν χρόνοις 
γεγένηται καί βασιλεύσας πάλαι Παλαιστίνης άπογεγένηται, συ δέ 
τήν αύτοκράτορα διέπεις αρχήν έπεί καί εί παράλληλα 3είημεν Δαυίδ 
καί Άλέξιον, άμφω σοφώ έν λόγοις εΰρήσομεν, άμφω τάς χείρας 3εοδι-

30 δάκτω πρός πόλεμο ν, άπαραβλήτω τό κάλλος του σώματος, || ávavS-
αμίλλω ψυχής τήν εύγένειαν, άνεικάστω τό συμπα3ές καί άόργητον 
καί τό δή μείζον, ώσπερ ούδαμώς ώφέλησεν έχ3ρός έν έκείνω, ούτε 

1-2 ταύτην - άττολείται: cf. Mat. 26, 52. 3 τά - διοατειλούμενοξ: cf. ρ. 171, 
19-21. 4-5 ούτω - 'Ραψάκην: cf. 4 Regn. 18, 17 sqq.; Is. 36, 2 sqq.; Niceph. 
Chrysob. p. 6, 18 Treu; Alexius I I I Ep. ad Innoc. I l l , Font. Rer. Austr. II , 12, 
p. 238, 24-8. 5-6 συγχέων - συνέλευσιν: cf. Gen. 11, 7. 20 δολιχόσκιον: cf. 
Horn. II. 3, 346; Od. 19, 438 (al.), τανηλεγέα: coniungit orator epith. Mortis, Horn. 
II. 8, 70; Od. 2, 100, cum voce Somni, quae apud Horn. II. 11, 241 mortem significat. 
22 καί λόγχην: iconographia mihi ignota. 23 σοφόν έν λόγοις: 1 Regn. 16, 18. 
23-24 τάξ - φύοντα: cf. 1 Regn. 17, 34 sqq. et Hom. II. 1, 567. 24 sqq. où etc.: 
solita syncrisis cum Davide, cf. p. 32, 22. 29-30 τάς - ιτόλεμον: 2 Regn. 22, 35; 
Ps. 17, 35. 32-p. 104,1 ουδαμώς - προσέάετο: Ps. 88, 23. 

32 âv : tir' V Sa : correxi ex Ps. 88, 23 
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μήν υιός ανομίας τοϋ κακώσαι προσέθετο, ούτω δή καί επί σοι άπας 
επανιστάμενος διακενής κακούργε!, ώς τε των προβάντων εκ τε των 
προσφάτων ήκριβωσάμεθα. 

Ίδοΰ γάρ ò μεν Πέρσης υποπεπτώκει σοι και ταϊς σαΐς έττιταγαΐς 
5 ΰπεχάλασεν οΟχ ϊττττω σε Άρραβίω ένοπτρισάμενος εποχον ούδέ 

θωρακισάμευου και ξυναγείραντα στρατιάν, άλλ' άμα γραμμάτιον 
ταϊς σαίς ύποσημανθέν είλήφει χερσί, καί άμα λόγχη υ κατ' αύτοΟ 
χαλκευθεϊσαν τον ύπογραφέα κάλαμον φαντασάμενος, τό δ' έρυθρό-
δανον ώς αίμα των αυτού καταρρεύσαν σαρκών, ώχρω τε συνείληπται 

10 καί τ ω δέει τάς φρένας αλλοιωθείς ύποπέπτωκε. 
Καί ò μεν ούτως· ό δέ γε πανώλης εκείνος άποστάτης, ό φθόριμος 

καί προκοίλιος, δίκας γενναίας έξαυτής δούς ών εις σέ πεπαρώνηκε, 
κακώς άπόλωλεν ό κακός, ούχ ούτως ό πρωτόγονος καί άρχέκακος 
Σατάν τών ουρανίων σφαιρωμάτων έξάπινα καταβέβληται, ώς ούτος 

15 εν άκαρεϊ θρανίδος της αρχικής κατωκάρα καί κύμβαχος άνατέτραπται 
παχέως ούτω καί άναισθήτως | κατά σου του χριστού Κυρίου πονηρόν 
τεκτηνάμενος σύστρεμμα. φευ, φευ, προς τίνα τρόπον καί κατά τίνος ό 
τίς ; ό μηδέ καθαρώς εγγενής, άλλ' οίκογενής ώς πάλαι καί 'Ισμαήλ 
του γνησίου καί εννόμου της βασιλείας ορπηκος, ό κρεωβριθής θύλα-

20 κος τού εύήλικος καί όρθιου κατά πύργον Δαυίδ βλέποντα πρόσωπον 
Δαμασκού, ό δυσειδής του θεοειδούς, ό προς άρσιν μικρού καί τετραρ-
ρύμου δεόμενος άρματος, φ πάλαι Άβραδάτης πομπευτικώς έπεκά-
θητο, τού κούφως άλλομένου καθ' ίππων και σωτηρίαν ήμετέραν 
τιθεμένου τήν ιππασία ν. εί καί Σαούλ εν προφήταις; εί και ό προγάστωρ 

25 εν βασιλεύσι; 
Χάρις σοι τοίνυν, θειότατε βασιλεΰ, δτι κατά τον θεόπτην Μωϋσήν 

άνδρισάμενος της τού ταυροκράνου λατρείας ήμδς έξήρπασας, δ μωρός 
λαός καί ούχί σοφός Θεού καί βασιλέως αμφοτέρων κτησαμένων έπι-
λαθόμενος μετά μέθη υ άμαθώς εχοάνευσε και κύψας φρενοβλαβώς ώς 

30 βασιλεϊ προσεφέρετο μή είδώς ι ξ αβελτηρίας ώς εις τετρημένον πίθον 

18 'Ισμαήλ: Ismaelitae sive Agareni sive filii Agar = Turci, cf. Hist. 566,20; 
36, 9. 24. 

9 ώχρω - συνείληπται: cf. Horn. II. 3,35. 13 κακώς - kcckôç: cf. p. 7, 27. 
13-14 ούχ - καταβέβληται: cf. Luc. 10, 18; Αρ. 12, 9. 15 κατωκάρα καί κύμβαχος: 
cf. ρ. 92, 13. 16 κατά - Κυρίου: cf. Ps. 2, 2 ; χριστός Κυρίου ex alio loco S. 
Script, e. g. 1 Regn. 24, 7. 16-17 πονηρόν - σύστρεμμα : Num. 32, 14 cum 
Sir. 11, 33 coniungit; cf. Hist. 15 ,2-3 . 18 ώς - 'Ισμαήλ: Gen. cap. 16 sqq.; 
Gal. 4, 21 sqq. 19 κρεωβριθής: cf. Hist. 697,20. 20-21 κατά - Δαμασκού: 
coniungitur Cant. 4, 4 cum 7, 5. 22 Άβραδάτης: cf. Xen. Cyrop. 6, 1, 50-51; 
6, 4, 2. 23—24 σωτηρίαν - Ιππασίαν: Hab. 3, 8. 24 εί - προφήταις: prov. ex 
1 Regn. 19, 24. 26 3εόπτην: cf. Exod. cap. 19; 24, 12 sqq. 27 της - λατρείας: 
Exod. cap. 32. 27-29 μωρός - έπιλα·9όμενος: Deut. 32, 6 et 18. 30-p. 105,1 
είς - αντλεί: prov., cf. Xen. Oec. 7, 40; Schol. ad Eur. Hec. 869; Suda α 3230; Apost. 
6, 79; Karathanasis 32. 
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αντλεί τά άναγορευτήρια ρήματα καί χρυσοϋν ένώτιον έυ pivi ύός, 
τ ω συώδει έκείνω την πιμελήν, τό σεμυόν της βασιλείας ττεριτί3ησιν 
όνομα, και ώς εύκοπώτερόν εστί κάμηλον διά τρυμαλιας ραφίδος είσελ-
3εΐν ή τον έν άν3ρώποις μεγάπλευρον εκείνον βουν καί πλούσιον τάς 

5 σάρκας της βασιλείας όπωσούν έττιτεύξασ-θαι. ώς προσφυώς οί σύρ-
φακες καί οί ξύγκλυδες, αΐ äpyai γαστέρες καί ών ή κοιλία 3εός, εις 
βασιλέα εαυτών προεστήσαντο λαιμόν καί φάρυγγα άν3ρωπον, ή 
τό του πάλαι σοφού, μείζω τοϋ σώματος την κύνα την γαστέρα τρέ-
φοντα- πλην άποστολικώς ειπείν, καί ταύτην καί τούτους καταργήσας 

10 εχει Θεός επιτιμήσει τη ση εις νουν άδόκιμον παραδούς, ώστε μή ποιεΐν 
τά καθήκοντα. 

Ό τ ε καί ό μέν αποστάτης κατά τον παρ' Εΰαγγελίοις εκείνον, 
ούπερ εύφόρησεν ή χώρα, μείζονας άπο3ήκας έφαντάζετο καί βασίλειον 
στολήν τ ω νω περιήρχετο απολαύσεις τε τη εαυτού προεχορήγει ψυχή 

15 πλείους· ό δ' εφ' άπασι συνέρι3ος σος καί προφύλαξ, ó της με[γάλης 
βουλής της τοϋ πατρός άγγελος, εκμυκτηρίζων αύτόν τών βουλευμάτων, 
,,άφρον, έν ταύτη τή νυκτί την ψυχή ν σου άπαιτοϋσιν άπό 
σ ο υ , " μόνον ούκ έπέλεγεν έφιστάμενος. ή και άλλως, συ μέν, ώ βασιλεϋ, 
ύπανεκρούου τηνικαύτα μετά Δαυίδ έφ' όμοίοις δήπου τοις συναντήμασι· 

20 „Κύριε ό Θεός μου, ει έποίησα τούτο· ει εστίν αδικία έν χερσί μου· εί 
άνταπέδωκα τοις άνταποδιδοϋσί μοι κακά, άποπέσοιμι άρα άπό τών 
έχ3ρών μου κενός." Θεός δ' ύψό3εν καί ήρέμα σοι άντεπήδε καταψών 
και διακουφίζων τά προσέρποντα δυσχερή· ,,έπιπέσοι ό πόνος αυτού 
εις κεφαλήν αύτού, καί έπί κορυφή ν αύτού ή αδικία αυτού καταβήσε-

25 ται . " δ καί παρά πόδας έπηκολού3ησε. καί νύν ώς έπ' άτελευτήτω τ ω 
εργω της τυραννίδος καί γλώσσαι μέν Κερκώπων κατά τής κακεργάτιδος 
στωμύλλονται κεφαλής ήωρημένης άνω ές άψϊδα μετέωρο ν · καί κορώναι 
δε ούχ ήττον λακέρυζαι παρ' αυτήν έφιπτάμεναι κρώζουσιν ή δέ καί 
αύτή σεσηρυϊα (ύττ') άνέμου είσπνέοντος τήν οίκείαν ολολύζει παράνοιαν. 

30 Ά λ λ ' είης, ώ βασιλεύ, καί τούς εντός τυράννους χειρούμενος καί 
τούς έκτος βαρβάρους (τ)ροπούμενος· συνάρχοι δέ σοι καί συνδεσπόζοι 
ή φερώνυμος τ ω όντι βασίλισσα, ή καί κάλλει μέν σωματικώ πασών 

32φερώνυμο$: cf. ρ. 68, 4. 

3-4 εϋκοπώτερον - είσελδεϊν: Mat. 19, 24; Mar. 10,25. 6 άργαΐ γαστέρεζ : 
Tit. 1, 12. ών - θεόΐ: Phi. 3, 19. 8-9 μείζω - τρέφοντα: fontem non inveni. 
9-10 καί (pr.) - θεό;: 1 Co. 6, 13. 10-11 eis - καθήκοντα: Rom. 1, 28. 12 sqq. 
κατά etc.: cf. Luc. 12, 16 sqq. 15-16 ó - άγγελο;: Is. 9, 5. 16 εκμυκτηρίζων: 
Ps. 2, 4; Luc. 16, 14. 17-18 άφρον - σου: Luc. 12, 20; adhuc nox erat, cum 
imperatoris satellites Ioannem opprimèrent, cf. Hist. 698, 4 sqq. 20—22 Κύριε -
κενός: Ps. 7, 4-5. 23-25 è-ιπττέσοι-καταβήσεται: Ps. 7, 17. 26 Κερκώττων: cf. 
Zenob. 4, 50. 27-28 κορώναι . . . λακέρυζαι: cf. Hes. Op. 747; infra p. 204, 7 -8 . 
31 sqq. συνάρχοι etc. : cf. p. 67, 3 sqq. 
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γυναικών υπερέχουσα, μάλιστα δέ καί υπεράγαν ταΐς βασιλίσι των 
αρετών καί τώ περιόντι δήπουθεν της συνέσεως, καί εί μεν δυνατόν, 
εϊης αθάνατος καί ακήρατος, ώς δέ τοϋτο ή βρότειος φύσις ου δίδωσι, τοις 
yoOv έκλεκτοίς εκεί καταλεγείης παρά Θεώ καί συμβασιλεύοις, ώ ένταύθα 

5 βασιλεύη, Χριστώ από ζωής εϊς ζωήν, εξ ευφροσύνης τε εις εύφρο-
σύνην κατά ΤΤαΰλον μεταπορευσάμενος, όψέ μέντοι καί μετά κληρο-
νόμον εννομον τής άρχής εύδαίμονά τε παντάπασιν εύγηρίαν καί 
κράτος εύθυμο ν, πολυχρόνιον. 

ΙΑ 

Τ ο ϋ α υ τ ο ύ · Λ ό γ ο ς εις τ ο ν βασιλέα κϋρ Ά λ έ ξ ι ο ν τ ο ν 
10 Κομνηνόν, δτε επανέζευξεν α π ό τ ώ ν μερών τ ή ς δ ύ σ ε ω ς , 

ήνίκα ό π ρ ω τ ο σ τ ρ ά τ ω ρ Μανουήλ ό Κ α μ ύ τ ζ η ς , εξάδελφος 
ών τ ο ύ αύτοΟ β α σ ι λ έ ω ς , συμττλακείς τ ο ι ς β α ρ β ά ρ ο ι ς και 
κατασχεθείς π α ρ ά μέν τ ο υ βασιλέως οΰκ έ ξ ω ν ή θ η , ή γ ο ρ ά -
σ θ η δέ τταρά τ ο ύ Δ ο β ρ ο μ η ρ ο ϋ Χ ρ ύ σ ο υ τ ο ύ κ α τ έ χ ο ν τ ο ς τ ο ν 

15 Πρόσακον καί τ ή ν Σ τ ρ ο ύ μ μ ι τ ζ α ν καί εκτοτε έ π α ν έ σ τ η τ ω 
βασιλει μετά τ ο ϋ α υ τ ο ύ Χ ρ ύ σ ο υ , γ α μ β ρ ο ύ δντος τ ω α ΰ τ φ 
π ρ ω τ ο σ τ ρ ά τ ο ρ ι επί θ υ γ α τ ρ ί , δν καί ή τ τ ή σ α ς ό βασιλεύς 
έδιωξε, τ ό τ ε δέ καί ά γ ά π η ν έ π ο ί η σ ε μετά τ ο ύ Ί ω α ν ν ί τ ζ η 
τ ο υ κ α τ έ χ ο ν τ ο ς τ ο ν Ζυγόν. 

20 ,,Εύλογητδς Κύριος δ Θεός σου, δς απέκλεισε τους άνδρας τούς 
έπαραμένους τήν χείρα αυτών επί τω κυρίω μου τω βασιλει." έκ της 
βίβλου πορίζομαι τών Βασιλειών τά χαρμόσυνα ταύτα καί εύάγγελα 
ρήματα, νικητικώτατε βασιλεύ, άπερ ό μεν Δαυίδ εις άγγελίαν έδέχετο 
πρότερον τής τού πατραλοίου παιδός αναιρέσεως, νυνί δ' έ'γωγε εις 

25 χαριστήρια άδω σοι τής τού άποστάτου λαμπρός καθαιρέσεως μέλπων 
τά εμβατήρια καί παιανίζων τά νικητήρια- κάκεΐνα επί τούτοις τής 
ίερας τών ψαλμών δέλτου άναλεγόμενος καί φθεγγόμενος· ,,δδοποιήσατε 
τω έπιβεβηκότι επί δυσμών, Κύριος δνομα αύτω." 

Καί γάρ, άγχίθεε βασιλεϋ, έν πολλοίς καί άλλοις σχεδόν τοις πλείοσι 
30 πάρισος και εφάμιλλος τώ βασιλει Δαυίδ καθιστάμενος καί πίναξ ακριβής 

τών εκείνου καλών προκείμενος ούδέ κάπί τοις δεύρο νεαροΐς όμού και 

4-5 συμβασιλεύοι; - Χριστώ : cf. Αρ. 20, 4 et 6. 5-6 ίξ - μεταττορευσάμενο; : 
2 Co. 3, 18 (cum allusione ad nomen imperatricis). 20-21 εϋλογητό; - βασιλει: 
2Regn. 18, 28. 27Γ28 όδοποιήσατε - αύτω: Ps. 67, 5. 29 άγχί3εε: cf. 
Horn. Od. 5, 35 (al.); supra p. 3, 5. 29-31 έν - προκείμενος: cf. p. 32, 22. 

2 τώ : τό V 14 Δοβρομηροϋ Sa 
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άνιαροϊς συγκυρήμασι της εικασίας έξέστης του 3εοπάτορος· παις εκεί 
3ρασυκάρδιος υβριστής καί μεγαλόφρων ώφ3η κατά τοΟ φύσαντος, 
,,δν εύρου", φησίν | ό Δαυίδ, „κατά τήν καρδίαν μου", καί χείρες υίϊκαί 
παραφόρως κατά χειρών ώπλίσ3ησαυ πατρικών 3εό3εν ήρμοσμένων 

5 είς πόλεμο ν · κάντσΟδα δε τις τών κατειλεγμένων εις αίμά σοι (τό δέ 
όνομα έκών υπερβήσομαι, δτι μηδέ λέγειν δέομαι) κατά σου μειρακευ-
σάμενος πτερνισμόν πολλώ τοΰ πατραλοίου άσυγγνωστότερος διελήλεγ-
κται· καθ' όσον ó μέν, παιδάριον ών ύπέροπλον μηδέπω τάς παρειάς 
ιούλοις λαχνούμενον καί κόμην τρέφον πολλήν καί φύσει πυρσήν υπέρ 

10 χρυσίου άπορρινήματα, τω ρέκτη συγγενόμενος Άχιτόφελ καί ϊχνεσι 
προσβάς αλώπεκος τών φύσεως σεμνών έ3ών έπελά3ετο·ό δέ,πολιοκόρσης 
ών ακριβώς, ύπέρ τάς κοινάς εννοίας και δόξας φαύλοις προσήρακται 
πράγμασιν, || ώς εϊπερ προς παιδίον μετέστραπτο ούκ ευαγγελικό ν τε 
και ευ3ετον είς βασιλείαν οΰράνιον, αλλ' εις Άβεσαλώμ τάς φρένας 

15 όπλότερον ό (δύς)πιστος ούτος καί δυσδαίμων εν άπασιν άνθρω-
πος. χειρω3είς δέ καί είρχθείς, μήτε μήν ύπομείνας τον μικρόν 
δσον ού μετά λύτρων ούδέ μετά δώρων λυσόμενον αύτοκράτορα, άλλ' 
εαυτόν κακοδαιμόνως ημών απάντων πριάμενος καί λύτρον ενός άπειρε-
σίους άντιβραβεύσας εαυτού, τό Παρρώμαιον τέλος δέ καί ταΐς κα3' 

20 ήμών τών ομοφύλων όρμαΐς καί σφαγαις άναμαχέσασ3αι τήν ήτταν 
προ3έμενος, ή ν άνέτλη τοις έπιρρεύσασιν εχ3ροΤς συμπλεκόμενος. 

Καί σύ δέ, ώ βασιλεύ, κα3' ένός άντάρτου τό δόρυ διακραδαίνων 
τήν έξ ήμών πορείαν πεποίησαι· οί δέ σοι σύνδυο καί σύντρεις καί 
κατά πλείους έπανετράπησαν. καί ίνα σαφώς διαγράψωμαιτφ Έρμαϊκώ 

25 δόνακι, ους μετήλ3ες αύτός τω Άρεϊκώ δόρατι, ό μέν (ούδέ γάρ καί 
νύν άφεκτέον τούτου) όσα καί ίππος στατός καί Όμήρειος έφ' ίκανόν 
εμφατνισ3είς τοΓς δεσμοΐς, επειδήπερ αύτά κα3άπαξ άπέ3ετο, μικρού 
κατά πεδίων κροαίνων εριαύχην και γουριών, άκρώνυχος προεπόδιζε 
ταΐς Άξειοϋ καί Πηνειού λουσόμενος προχοαϊς καί τών έκεϊσε κατασκιρτή-

2 3ρασυκάρδιος - μεγαλόφρων: cf. Prov. 21, 4. 3 ôv - μου: coniungit Ps. 
88, 20 cum 1 Regn. 13, 14. 4 - 5 SeóSev - πόλεμον: Ps. 17, 35; 2 Regn. 22, 35. 
7 πτερνισμόν: ex Ps. 40,10. 8 - 1 0 παιδάριον - άπορρινήματα: partim tantum 
cum S.Script , congruit. παιδάριον appel la te Absalom 2 Regn. 1 4 , 2 1 ; 18, 5 . 1 2 . 
29. 32, est autem vox usitatissima; ύπέροπλον: nullibide eo dicitur; μηδέπω - λαχ-
νούμενον: Absalom iam pater trium filiorum uniusque filiae erat, cf. 2 Regn. 14, 27 
(vide etiam 18, 18); κόμην - πολλήν: cf. 2 Regn. 14, 25-6 ; φύσει - άπορρινήματα: 
comae color in S. Script, non indicatur. 10 τω - Άχιτόφελ: cf. 2 Regn. 15, 12 sqq. 
10-11 ίχνεσι - αλώπεκος: prov., cf. Solon fr. 8, 5 Diehlex Plut. Sol. 30; Hist. 772, 11. 
11 των - έπελάΒετο: cf. Hist. 598, 4-5. 13-14 προς- οΰράνιον: alludit ad Mat. 
18 ,3 . 16-17τον-λυσόμενον: alludit ad Is. 45, 13. 18-19 άττειρεσίους: alludit 
ad Horn. II. 1, 13. 24-25 ίνα - δόρατι: cf. p. 37, 20; 54, 3-5 . 26 όσα etc. : 
cf. Hom. II. 6, 506 sqq. et 15, 263 sqq. 

9 λαχνούμενο; Sa τρέφων V 15 όπλοτερ . . . (δύσ)πιστο$ Sa 
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σων λειμωνίων ή και ώς λί3ος όκριόεις εκ των | τοϋ Αίμου άκρωρειών 
ταΐς των ημετέρων χωρών καταρραγείς κοιλότησιν εις κεφαλήν γωνίας 
καί είς άκρόγωνον ωετο κείσεσ3αι· μάλλον μεν ο5ν εις Μωσέα προσποιών 
έαυτόν καί καθάττερ πυξία, οΰκ οίδ' όποια και φράσαιμι, ώς εκ Σιναίου 

5 τοϋ Αίμου τάς όλε3ρίας έντολάς τοϋ βαρβάρου καί τάς εκείθεν ένδόσεις 
ώς έμφάσεις κρείττους έγχειρισάμενος δημαγωγία ν έφαντάζετο μείζονα, 
άλλοτε άλλοις τών δρωμένων τταραττετάσμασι φαντασιώδεσι χρώ-
μενος. συ δέ άμα την κατά τούτου κίνησιν έσχημάτισας, καί άμα των 
όθνείων οπλισμών και τών προσθέτων συνασπισμών όσα καί πτερών 

10 σνλλογιμαίων άποψιλώσας κολοιοϋ άχρειότερον ήλεγξας· καί νυν 
γέγονεν, ώς ό Ίώβ είπεν ò τλησίπονος, ώσπερ άχυρμιά προ άνέμου 
καί ώς κονιορτός, δν υφείλετο λαιλαψ. 

"Ετερος δέ τις δεύτερος, τό μεν κήδος τουτωί σύμφυτος, τό δέ γένος 
αλλόφυλος, αλλοπρόσαλλος καί χαμαιλέων τοις συμφυέσι κακοϊς πολύ-

15 μορφος, ΰπέδυ μεν επίσης σκορπίω τε καί φαλαγγίω πέτρας άποτόμους 
καί δυσπροσόδους, συνιδών δέ ώς μάτην ΰπό ταύταις καταδαρ3άνει 
ή γοϋν διακενής ώς πολύπους προσφύεται καί συγχρώζεται τω άτοξεύτω 
μικρού έρύματι καί ώς κέλυφος οι φερέοικοι και ώς δστρακον τά 
ζωόφυτα τάς τοϋ πολιχνίου περιπτυχάς υπεισέρχεται οιονεί τι λάϊνον 

20 λώπιον αύτάς άμπεχόμενος. άλλ' οίος μετά βραχύ καί ούχ οίος πάροι3εν 
δείκνυται· πρώην μεν γαρ μη τόν κηδεστήν έών άκηδή ώρατό οί συνα-
γωνιστής καί συνέρι3ος· μετ' où πολύ δέ κατανωτισάμενος εκείνον 
βαρβαρικώς περισαίνει σου τό κράτος κολακικώς· πρό δέ πάντων 
διχασμόν συναφείας ψυχής και σώματος ύφορώμενος άψόφως εμβάδι της 

25 δίκης έφέρποντα καί τομόν έφιστάμενον, ών ουκ εστί μετά διάζευξιν 
συμπλοκήν εΰρέσ3αι καί συνδρομήν, διχοτομίαν μέτεισιν άλλην, σωμά-
των μόνων, είδυΐαν συναλοιφήν καί συμφυΐαν καί πρόσπλασιν, πιστοϋ-
σ3αι 3έλων έντε03εν τήν έκ τοϋ άπιστου διαίρεσιν καί διάστασιν καί 
τήν προς τόν πιστόν άλλοίωσίν τε | και μεταχώρησιν. 

30 Άμέλει τοι καί εις τέκνον μεν τήν πίστιν Άβραμιαΐον έκ τών λί3ων 
εκείνων άνεγερ3ήναι, ους διαπαντός υποδύεται, διισχυρίζεταί πως και 

1 AÍSos όκριόεις: cf. Horn. II. 8, 327. 2 κεφαλήν γωνίας: Ps. 117, 22. 
3 άκρόγωνον: in S.Script . άκρογωνιαίοξ, cf. Is. 28, 16; Eph. 2 ,20 ; 1 Pe. 2 ,6 . 
3 sqq. μάλλον etc. : cf. Exod. 24, 12 sqq. 7 τών - τταραττετάσμασι : cf. Plut, 
p. 41 D : Totç όνόμασι τταραττετάσμασι χρώνται τών διανοημάτων. 8-10 άμα -
ήλεγξαζ: alludit ad Aesop. Fab. 103 Hausrath — Hunger; cf. Babr. 72; infra p. 
137, 8-9. 11-12 ώσπερ - λαΐλαψ: lob 21, 18. 14-15 χαμαιλέων - πολύμορ-
φος: cf. ρ. 89, 25. 17 ώς ττολύπους προσφύεται: cf. Hist. 12,12; 303, 6; Ion fr. 
36 Nauck2. καί συγχρώζεται ibid.; Theogn. 1 ,215-6 (I, 2 p. 16 Diehl); Theophr. 
fr. 173 Wimmer; Pind. fr. 43 Snell; Anth. P. 9, 10. 19-20 τάς - άμπεχόμενος: 
cf. p. 144, 19-21. 24-25 άψόφως - έφέρποντα: cf. Eur. Tro. 887-8; infra p. 136, 
14; 164, 2-3; Hist. 177,14; 775,11-2. 30-31 eîç - άνεγερβήναι: Mat. 3, 9. 

11 ειπείν V Sa 23 περισαίνοι Y Sa 
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διατείνεται, καί τοις δρεσι δε εκείνος ττεσεϊν επ' αυτόν και τοις βουνοΐς 
ομοίως καλύψει ν αυτόν διεντέλλεται, εί βραχύ τι γούν άποσταίη κράτους 
του σου και άλλω τ ω των απάντων προσρέψειε. την δέ τοπικήν μετά-
βασιν εύλαβείται καί ώς λαξευτός êv πέτραις ή πρός μόνον γεγλυμμένος 

5 άνδρείκελον ΐέναι περαιτέρω άναίνεται. κάκεϊνα δ' ούν ό ορειβάτης 
ούτος άναμέλπων οίον πρός σύριγγα - ,,οϊμοι πή φύγω τλάμων 
Άΐδαν άφυκτον"; τό μεν μέλος ποιείται πρός άπόδρασιν έγερτήριον 
λι3ούται δ' ούν καί ούτος ώς ή του μύ-Sou Νιόβη καί πρόεισιν έκεϊ3εν 
ουδόλως δεσμοϊς δουλείας πεδούμενος· καί κα3' δσα κατωκάρα έρρίζωται 

10 την κεφαλήν έπεδαφίζων σου τοίς ποσίν, άκινητίζεται πρός την πρόοδον. 
ηγούμαι δ' εγωγε ώς άφ' ύψους ούτος ό βάρβαρος ές Άξειόν κατακύψας, 
τόν τ φ Προσάκω παραρρέοντα ποταμόν, (καί ταΐς) εν Οδασιν ίσχναΐς 
έμφάσεσιν ένοπτρισάμενος εαυτόν άνώποδα ΐνδαλλόμενον, ώς ήδη πεπον-
3ώς τό σκιαγραφούμενου ( τ ω σ ω κράτει) υποκύπτει καί φ3έγγεται δούλια, 

15 καν ούκ εχει θαρρεϊν τήν εξοδον, κα3άπερ καί τόν Βουκέφαλον ϊππον 
οι πάλαι φασίν άγριον είναι παντάπασι καί άκόλαστον, δτι τήν πρός 
ήλιον ΐδίαν σκιάν ένσαλευομένην έώρα προ εαυτού και προσπίπτουσαν. 

Τί δ' άν και εδρασεν ούτος, où λέγω τοις όφ3αλμοϊς σε παρειλη-
φώς, βασιλεύ, άλλ' εϊ και μόνον τό σον εγχος ενωπίως στιλβούμενον 

20 εθεάσατο ; πάντως αν ώς έν κατόπτρω λείω περιγραφόμενος τή τούτου 
στιλπνότητι κατά καμπή ν τε καί επάνοδο ν της αύγής άπείρηκεν άν 
άπαξάπασιν. άλλα τούτων μεν ουδέν τι καί πέπον3εν· άλλοτε δ' άλλοις 
παλεύμασι σοϊς στρατηγικοϊς καί σκέμμασι φρενός βα3υγνώμονος ώς 
δελέασιν 1χ3ύες ύποσυρόμενός τε καί άγκιστρούμενος, τέλος δείσας τόν 

25 διά καλάμου βαφής της βασιλικής έπιχαλώμενον έκείνω πορφύρεον | 
3άνατον χωρών σοι καί πόλεων ύπεξίσταται, όπόσας άπέδοτό οί 
τής κα3* ήμών σννάρσεως ό έκμανής τής 3ρεψαμένης πολέμιος. 

Ούκ ήν δ' άρα τόν ήλιον ήρεμεϊυ τόν τήν φύσιν άκάματον ή γούν 
επί πολύ συστεΐλαι τά πτίλα τόν άετόν μηδ' ύψιπέτην τόν άέριον 

30 φέρεσ3αι· δ3εν ò βάρβαρος ούτος τήν άλλη ν ίδών σε τραπόμενον ραστώ-
νην τό πράγμα λογίζεται καί φαντάζεται καμάτων των σων άνακώ-
χευσιν. σύ δέ γίνη τις καί πάλιν εύμήχανος καί τρέχων αύ3ις μετά μικρόν, 
ήν έβάδιζες πρότερον, πράγμασιν αύτοϊς κα3υπέδειξας, ώς πάντα 
δούλα φρονήσεως καί αύτη των δντων ούδέν άν3άμιλλον. ώ κυνών 

1-2 TOÏS - διεντέλλεται : Luc. 23, 30 (ex Os. 10, 8). 6 - 7 οίμοι - άφυκτον : ex 
tragoedia perdita? cf. etiam Soph. Oed. Col. 828 : οϊμοι τάλαινα, ποί φύγω. 8 λι3οϋ-
τσι - Νιόβη: cf.ρ. 22, 19 sqq. 15-17 κα3άττερ - προσπίπτουσαν: cf. Plut. Alex, 
cap. 6. 25-26 πορφύρεον Sávcrrov: cf. Horn. II. 5, 83 (al.). 33-34 πάντα -
φρονήσεω$: cf. Menand. fr. 483 Koerte: άπαντα δούλα τω φρονείν κα3ίσταται; prov., 
cf. Apost. 3 ,63 b. 

8 OUTOS Sa: ούτως V 12 ποταμόν (ou) έν Sa 14 τώ σώ κράτει supplevi 
(cf. p. 34, 18) 
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βέλτιστης εκείνης έπιθωυξεως· ώ κλωγμών έκείνων κυνηγέτιδος όρνιθος-

& σοι πάρεργου όδοΟ προς θήρας συ νή ρ α ντο μικρού καί άόρνου πόλεως, 
τί σου φώ; την εύμέθοδον ταύτη ν επίνοιαν; μέθοδον στρατηγικήν ή 
πόλεως χρονίως εξ ημών άττοστάσης έπάνοδον; δευτέραν εις μάχην 

5 εξοδον καί πρόοδον εις ετερα τρόπαια ή του φρονηματώδους βαρβάρου 
κάθοδον εις ταπείνωσιν καί βαθμίδα ήμετέραν καί άνοδον εις κλέος 
αθάνατου ; ούτω πάντα εν σοφία έποίησας. 

Τί δέ ό τοις δυσί τούτοις καί χειρί καί γνώμη καί τη καθ' ημών 
μανία συναλειφόμενος ; έ'θετο μεν τον θώκου ώς άντυγα ούρανίαν τον 

10 ύπερνέφελον ΑΙμον άντιδοξών σοι καί άνθιστάμενος καί βροντών εκείθεν 
επιπλάστως κατά Σαλμωνέα ψευδοκρονίωνα εις ενιαυτούς ήδη άπηναι-
δεύσατο. πλήν καί ούτος τό βυρσώδες καί πρόσφατο ν τού βροντή ματος 
ραγησόμενον είδώς καί στησόμενον προτείνει σοι χείρα και σπένδεται· 
καί ό πρώην τοϊς έκεϊ συναναβαίνων δρεσιν || άτεχνώς τ ώ φρονήματι 

15 και την όφρύν αϊρων της όρειαίας κορυφής καθύπερθεν άρτίως 
τήν προτέραν τύχην άναμανθάνων και κατά νουν λαμβάνων την 
ήλικιώτιδα έκείνω καί θρέπτειραν δούλωσιν, αύτοϊς παρίστησιν εργοις 
καί διατυποΐ περατουμένην αληθώς έπ' αΰτώ την ,,δεύρ' άνάβηθι κάτω, 
νύν γαρ άνω κατέβης" διακελευομένην φωνήν. περιπέζιος | ό ύψιβάμων 

20 γινόμενος καί τ ώ σώ ύποκύψας κράτει, θαυμασίως πως τήν ύπόβασιν 
άνάβασιν εύρατο καί τήν της δόξης ύπόπτωσιν έγνώρισεν ύψωσιν 
καί μάλλον άρτι τήν δουλείαν άνέλυσε τοις σοίς ένσπόνδοις εγγραφείς 
καί συμμάχοις, ήπερ πρότερο ν αύτήν άπεσείσατο Σατάν σοι καί άντάρ-
της φαινόμενος. 

25 Εΐ δέ δοίη τις καί τούτο με φθέγξασθαι, τήν ΰπέρ κεφαλής άστροσύν-
θετον Έλίκην "Αρκτον μιμούμενος έκεϊ που καθ' ενα χώρον τά πλείστα 
περιαγνύμενος στρέφεται, καί ώς δοκεύειν αύτη μυθίζεται τον ' Ωρίωνα, 
ούτω δήπου και αύτός κατεπτηχώς ύποβλέπεται τον ήρωά σε τήν 
ίσχύν αυτοκράτορα· καί ώσπερ κατά βραχύ καί οίον όδώ προϊών τήν 

30 τής Μυσίας τυραννίδα περιεβάλετο, ούτω παλίνστροφος αύθις ιδού 
καί οίον άντιπόρευτος έαυτώ δεικνύμενος τήν ες τά χείρω καί έσχάτην 
μετάβασιν διαχαράττει καί ύπαινίττεται. και τούτό μοι δίδωσιν εννοεϊν 

2 άόρνου : quo propter altitudinem aves nullae accedunt ; cf. Plut. De Al. Fort. 3, p. 
327 C: άορνα Οψη; vide etiam Lucían.. Hermot. 4; Rhet. Pr. 7. 

2 TTápepyovóSoü:Eur. El. 509. 7 πάντα-έποίησας: Ps. 103, 24. 10-13 βρον-
τών - Ραγησόμενον : Salmoneus, cf. Apollod. Bibl. 1, 9, 7: καί βύρσα; μέν έξηραμ-
μένας έξ άρματος μετά λεβήτων χαλκών σύρων ελεγε βροντδν ; Theod. Syncellus, ed. L. 
Sternbach, Analecta Avarica, Cracoviae 1900, p. 10, 31. 1&-19 δεϋρ' - κατέβης: 
cf. p. 61, 26. 23-24 Σατάν - φαινόμενος: cf. p. 5,20. 26 Έλίκην "Αρκτον: cf. Arat. 
Phaen. 30-70. 27 δοκεύειν - Ώρίωνα: cf. Horn. Od. 5, 274. 32-p. I l l , 1 TOÜTO 

- καρδίας : cf. p. 4, 22 sqq. 
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τε καί λέγειν ού 3ερμότης άλογος ψυχής ουδέ διάκενος φάντωσις 
καρδίας, άλλα τό εϋ είδέυαι, ώς ούκ έάσει δήπου3εν Κύριος την ράβδον 
των άμαρτωλών έπί τον κλήρον των δικαίων εις μακροτέραν μαστίγωσιν, 
καί τό εΐκειν τοις κα3όλου τά μερικά, καί τό μηδέν είναι φοβερόν τε καί 

5 εύχρηστούμενον της συμφυΐας άπορρηγνύμενον. όλως δέ, εί καί τον 
άρκτικόν πόλον εις ένοίκησιν ό βάρβαρος εΐληχε καί τοις έν αΰτω καταλλή-
λως άστρασι τό της αρχής άειφανές καί οίον άδυτο ν υποκρίνεται, αλλ' 
ò των δλων μικρού συνοχεύς καί σος άρχικός άξων της βορείου σφαίρας 
τούτον άποκυλίσειε καί εις λήξιν περιάξας έσπέριον τόν ουράνιο ν ταρτά-

10 ριον 3ήσεται. 
Ούτως άρα, κράτιστε βασιλεϋ, ούχ εν τι κατωρ3ωκώς άσμενος 

άσμένοις ήμϊν έπανέζευξας, αλλά σχοινίον επανήλθες διαλυσάμενος 
εντριτον, και ώς Ύδραν Ηρακλής πολυκάρηνον προς τό εϋ διε3ου την 
κα3' ημών των πολεμίων πολύπλοκον συστροφήν. αρίστη μέν και ή 

15 Βελλεροφόντου κατά 3η ρ ίου τοϋ τριμόρφου πάλαι στρατήγησις, ουχ 
ήττον δέ γεραρά καί σεμνή καί ή σή αύτη έκστράτευσις, | δτι και τόν 
ώς λέοντα κα3' ημών διά του γένους βασιλικόν ώρυόμενον άπήνεγκας 
πόρρω3ι καί τόν ώς δφιν έπί πέτραν συρόμενον καί τά ίχνη άδιάγνωστα 
έχοντα ύπηγάγου προς δουλείαν- καί γε προσυπέκλινας τούτοις καί 

20 κατεμάλ3αξας τόν πυρός πνείοντα μένος βληχηματώδη καί συμπληροϋντα 
τό του τέρατος τριφυές καί τών δύο μάλιστα κρατιστεύοντα· ώς εγωγε 
ούδέ τήν τού Φρυγίου διάσπασιν άμματος, ην 'Αλέξανδρος κατά Δαρείου 
στρατεύω ν είργάσατο ρυμόν διαζεύξας ζυγού, σοφώτερόν τι δυνη3ήναι 
λελόγισμαι. εί δέ καί Θεού φωνή ν διακόπτουσαν φλόγα πυρός ή Θεόν 

25 αύτόν καταβαίνοντα καί γλώσσης συμφωνίαν διαμερίζοντα ή 3εία 
οίδε Γραφή, ού δήπουκαί πρός ταύτα τά ένταϋ3α, ει πως παραβλη3εΐεν, 
άπεοικότα φανήσεται· εϊποιμι δ' άν, ώς καί εις αλεύρου σάτα τρία τούς 
τω λόγω διαγραφέντος κα3ά τινα ζύμην τήν σήν έμφρονα τόλμαν 
έμβαλών τά μέν πρώτα τω τών σων ΐδρώτων εν3έρμω προχεύματι ώς 

30 εις χαλαρόν αυτούς άνέδευσας φρόνημα, επειτα δέ τή τών δακτύλων σου 
συμπτύξει πρός άκροχείρισιν δόρατος καταπιέσας τε καί συμπιλήσας 
ώσπερ ζύμη τό φύραμα πρός έαυτόν μετεποίησας. 

Άλλ ' έντα<03α) τοϋ λόγου γενόμενος οϊδα ώς άν τις τό τοϋ Πλάτω-

2-3 ούκ - δικαίων: Ps. 124, 3. 5-6 εί - εΐληχε: cf. ρ. 5, 19-20. 8 ό -
άξων: cf. Hist. 346, 19. 12-13 σχοινίον εντριτον: alludit ad Eccl. 4, 12; το 
στταρτίον τό εντριτον où ταχέως άττορραγήσεται ; cf. Niceph. Chrysob. p. 22, 29-31 
Treu. 13 d>ç — πολυκάρηνον : cf. p. 59, 28. 14-15 αρίστη - στρατήγησις : 
cf. Horn. II. 6, 179 sqq.; Hes. Theog. 319 sqq. 18 δφιν συρόμενον: cf. p. 
69, 20. 18-19 τά - έχοντα: cf. Prov. 30,19. 22-23 τ ή ν - ζ υ γ ο ϋ : cf. 
Arrian. Anab. 2,3; Plut. Alex. cap. 18, 1-2. 24 Θεοϋ - πυρός: Ps. 28, 7. 
24-25 Θεόν - διαμερίζοντα: Gen. 11, 7. 27-32 ώς - μετεποίησας: cf. Mat. 13,33: 
Όμοια εστίν ή βασιλεία τών ουρανών ζύμη, ην λαβοϋσα γυνή ένεκρυψεν είς αλεύρου 
σάτα τρία, έως ού έζυμώθη όλον. 
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νος εκείνο έποπτορήσει μοι· ,,είς, δύο, τρεις- ó δέ τέταρτος π ο υ " ; τοις 
είρημένοις τρισιν άντάρταις πολύς έγκείμενος παραζευχ3ήναι και 
τέταρτον τον μυρμηκάν3ρωπον έκεϊνον καί Θερσίτειον τό είδος προφέ-
ροντα, ή καί ώς σπυρίδα μίαν του των τροπαίων σου περισσεύματος 

5 άρ3ήναι καί τούτον καί δο3ήναι τ ω λ ό γ ω ΐσχυριζό(με)νος. έγωγε δέ 
κατ3 άλλη ν εννοιαν τοις προκειμένοις έφάρμοστον τ ω Σολομώντος 
γνωματεύματι χρώμενος, ό φησιν ,,διά τριών σ(είεται ή γ ) ή , τό δέ 
τέταρτον où δύναται φέρειν", οΰκουν καί δοκιμάζω τοις τρισσουμένοις 
κακοϊς, à την ΰφ' ή μας έσπέριον Υήν διεκύκησαν, άσκαλαβώτην συν-

10 άπτειν οΐκίδιον εν όχυρώμασι βασιλέως άναρριχώμενον. σοφόν ò μϋ3ος 
κνώσσοντα λέοντα ποιώ(ν έν) χειρός έκτά|σει μιας την του μυός όδόν 
άνατρέποντα καί κώνωπα διαγράφων άμα περισαλπίζοντα 3ηρίων 
τά άρχικά, καί παραχρήμα νήμασιν αράχνης συλλαμβανόμενον άλλ' 
ούτος μέν ό κώνωψ, δν ή Κύπρος έξείρψεν, ετι τε μήν ό μύς, δν όρη τ ά 

15 'Ροδόπης ώδίνησαν καί άπέτεκον, άϊστος οίχέσ3ω καί άπυστος μηδέ 
παρ' ήμϊν γοϋν μεταλογχάνων ονόματος κατά τό πάλαι των Ελλήνων 
παράγγελμα περί του τον κατ' "Εφέσου νεών έμπρήσαντος τής 'Αρτέ-
μιδος. 

Σύ δ' ύπέρ ημών, μεγάλα3λε βασιλεύ, λαμπρώς ούτω καί καλλίστως 
20 άγωνισάμενος καί ψύχει συμμίξας καί καύσωνι καί καχεξία προσπαλαί-

σας σώματος καί παντοδαποϊς άλλοις κινδύνοις προσομιλήσας, εκ 
γένους, εξ αλλοφύλων, εκ των εκτός, εκ τών εσω3εν, βραχύ τι τών γυο-
μόρων καμάτων άνόχευσον καί ώς τόξον εαυτόν άνεικώς τής εντάσεως 
κατά παραίφασιν Σολομώντειον ,,δεΰρο, φάγε μετ' εύφροσύνης αρτον 

25 σου καί πίε έν καρδία άγα3ή οΐνόν σου, ότι ήδη ηύδόκησεν ό Θεός τ ά 
ποιήματά σου . " καί ει μέν δυνατόν, είρηναΐον καί άστασίαστον εϊη τό 
κράτος σου ες άεί, ει δέ τίνες και πάλιν κακόσχολοι ρέζοιεν εργα νεώτερα, 
επί του νώτου τούτων αί χείρές σου γένοιντο του Θεού τάς σωτηρίας 
σου μεγαλύνοντος καί ζωήν σοι βραβεύοντος πολυχρόνιον. 

4 σπυρίδα: alludit ad nomen tacendum rebellantis, cf. supra p. 38, 12. 24 μετ' 
ευφροσύνης: ad nomen imperatricis alludit. 

1 eIs-ttoO : Plat. Tim. 17 a. 3 Θερσίτειον: cf. Horn. II. 2, 212 sqq. 7 - 8 S ià -
φέρειν: Prov. 30, 21. 10 οΐκίδιον: alludit ad Prov. 30, 28. 10-12 ό - άνατρέ-
ΊΓοντα: ex fabula mihi ignota. 12-13 κώνωπα - συλλαμβανόμενον: cf. p. 62, 6-9. 
14-15 è μϋζ - άπέτεκον prov., cf. Lucían. Hist. 23 (ώδινεν öpos) ; Athen, p. 616 d; 
Diogenian. 8, 75; Karathanasis 209. 15 άϊστος - cnrucrros: Horn. Od. 1, 242. 
16-18 κατά -'Αρτέμιδος: cf. p. 74, 7-10. 21-22 παντοδαποϊς - εσω$εν: alludit 
ad 2 Co. 11, 26. 22-23 γυομόρων καμάτων: cf. Horn. II. 13, 85; Od. 20, 118; 
vide etiam p. 168, 27; 209, 1. 24-25 δεϋρο - σου: Eccl. 9, 7. 28 έπί -
γένοιντο: Gen. 49, 8. 28-29 τάς - μεγαλύνοντος: 2 Regn. 22, 51. 

7 χρώμενος· ô φής δια τριών τό δέ Sa 
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Τ ο υ α υ τ ο ύ ' Σ ύ γ κ ρ ι σ ι ς δ ε ι κ ν ύ ο υ σ α τ ο ν χ ε ι μ ώ ν α κ ρ ε ί τ τ ο ν α 
τ ο υ 3έρους . π ρ ο ε β λ ή 3 η μοι δέ τ ό δ ε π α ρ ά τ ο υ σ ε β α σ τ ο ύ καί 
λ ο γ ο θ έ τ ο υ τ ο ϋ δ ρ ό μ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ τ ο ϋ Τ ο ρ ν ί κ η εν π α λ α τ ί ω 
ετ ι δ ν τ ι β α σ ι λ ι κ ώ γ ρ α μ μ α τ ι κ ω - ή δέ έ τ ε ρ α μερίς π ρ ο ε β λ ή · 9 η 

5 ά λ λ ω γ ρ α μ μ α τ ι κ ω . 

Πάλαι ποτέ τό της γλώττης αϋτόματον ευρόει κατά τον βίοτον, 
ανδρών άπάντων εύκλεέστατε καί σοφώτατε μουσών τε μέλημα και 
πασών αρετών ενδιαίτημα, ήνίκα ήνθουν 'Αλέξανδροι καί ò της γλώττης 
τοϋ Πολέμωνος ροϊζος τά λογικά περιήχει θέατρα - νυν δέ πού τό τοιούτον 

10 καλόν, κάπί τοις πάλαι καιροΐς φυόμενον σπάνιο ν καί ώς όρνις ό Φοίνιξ 
μετά περιόδους μακραιώνων έτών όπτανόμενον, δτε μή μόνον tous 
έμοϋντας, άλλα καί TOUS άκριβοϋντας αυτούς έπιλιπόντας ΐδεϊν εστίν; 
άλλ' εϊπερ δοίημεν μή τό βέλτιστον τόδε χρήμα παντάπασι τον ανθρώ-
πινου βίον άποδράν οϊχεσ3αι ή γούν τοις άνδράσιν έκείνοις συνεκ-

15 βιώναι καί συνεκλήξαι τ ω τοϋ στόματος σφών πνεύματι, άλλά τι να καί 
εναύσματα [| τοις καθ' ή μας ένσποδιοϋσθαι άν3ρώποις, συ αν εΐης τό 
πρώτιστον καίλοϊσ3οντώντούςλόγουςάποστοματιζόντωνφρυκτώρημα· 
où yàp ούτω σφαίρα κατά πρανούς οξέως φέρεται ή καλλίρρειθρος πηγή 
τις έκ πέτρης γλαφυρής εκδίδουσα πρόεισι κελαρύζουσα, ώς τών σών 

20 λόγων τό άμελέτητον καί τό τής σής ρητορείας πρόχειρον όμοϋ καί 
υπόσεμνον. οίμαι τοίνυν ώς è χρόνος τά οικεία καί πάλαι αυχήματα επί 
τ ω τους λόγους έμεϊν έμφανίσαι νυνί προθέμενος καί παραστήσαι πδσιν 
ώς ου λόγος ήσαν άπλώς πραγμάτων άμοιρος ή ψεύδει συσκιαζομένη 
διήγησις, σέ τόν κάλλιστον τή φυδ εύφόρησε, ώς εσται ούτως τά πρώην 

25 άμφίλογα τοις κατά σέ καί ύστερον ευμαθή. βαβαί του τών λόγων 
έτοιμου σοι, τής έκ τούτων Περικλείου βροντής, τής τών εννοιών επιβο-
λής και τής τών ονομάτων επιλογής, τό δέ δη τούτων 3αυμασιώτερον · 

8 - 9 'Αλέξανδροι - Πολέμωνο;: Alexander Peloplaton, cf. Philostr. Vit. Soph, 
p. 76—82 Kayser et Antoninus Polemon, cf. Philostr. ibid. 1, 25, p. 42-54, cuius 
ροϊζο; et λέξεως ctvSoj a Michaele Chon. I. 5, 22 ; 291,13-4 ; I I . 220,16 sqq. laudantur. 
10-11 ώ ; - όπτανόμενον: cf. Her. 2, 73; Philostr. Vit. Apollonii 3, 49 (I, p. 120, 2 5 -
121, 4 Kayser); infra p. 150, 22. 11-12 δτε - εστίν: alludit ad Aristidis celebre 
dictum οϋ γάρ εσμέν τών έμούντων, άλλά τών άκριβούντων, Philostr. Vit. Soph. 
2, 9 (II, p. 88, 2-3 Kayser; vide etiam Eunap. Vit. Soph. 10, 4, 7, p. 70, 19-20 Gian-
grande). 18 σφαίρα - irpavouç: cf. p. 16, 5. 18 καλλίρ. π η γ ή : cf. Horn. 
Od. 10, 107. 19 εκ ττέτρη; γλαφυρής: cf. Horn. II. 2, 88. 26 Περικλείου 
βροντής: prov., cf. Aristoph. Acharn. 530-1; Plut. Perici. 8, 4; Lucían. Demosth. 
Encom. 20. 

2 δέ om. Β 17 άποστομιζόντων V B 18 σφαίρα: σφόδρα Β 23 οΰ: 
ό Β 24 εύφορήσαι V B 
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απταροπτοδίατω φθέγματι μηδέ του νούν έφιστών, αλλ' ώς ειπερ σελίδας 
άνείλιττες, τά της μελέτης διασκευάζεις- εί δέ που και διλογεϊν σοι εγγίνε-
ται, της γλώττης ολισθος τούτο τταραγραμματιζούσης ένιαχοΰ, ή του 
δείσθαι τον ύπογραμματεύοντα τοϋ πολλάκις ένηχείσθαι τά εκδιδόμενα. 

5 Τί où ν άκόμψοις έπιτάττεις άνδράσι τά ττολλής έργωδίας έχόμενα 
καί άπερ αυτός άυύεις μονώτατος, καί των άλλων ούκ εστίν ουδείς μετά 
σου· καί ταΰτ' έττι σοφοϋ συλλόγου καί μουσών όμηγύρεως άγαπητόν 
κρίνουσι, και ην όψέ ιτοτε καί συν χρόνω όποιονοϋν τι να λόγον τιτθεύσω-
μεν καί εις φως έξαγάγωμεν. άλλ' έπεί μη εξεστι το σον παραγκωνίσα-

10 σθαι κέλευσμα, έγχειροϋμεν φ προΰβαλες, τη ση έπιρρωσθέντες παρουσία 
ώσπερ οί άθλουντες τω των άγωνοθετούντων ύποφωνήματι, καί σπών-
τες εν τω έμβλέπειν σοι του αυτοματίζειν έκμάγματα καί μορφώματα, 
καί ώδε των ώδίνων αρχόμενοι. 

Ές τοσούτον δέ άρα λελήθασί τίνες εαυτούς έκδιιστάμενοι του 
15 καθήκοντος, ώς ψέγειν μεν έθέλειν χειμώνα, ττροτιθέναι δέ καί εξαίρειν 

ώραν την θέρειον, κακώς είδότες καί της αληθείας έπίπαν άποπλαζό-
μενοι καί σκαιοί τών καλλίστων ίζάνοντες γνώμονες καί τό χείρον του 
κρείττονος άνθαιρούμενοι. ώρών γάρ τεσσάρων ούσών την μέν χειμέριον 
εϊπη τις αν πηγή ν τε καί αΐτίαν τών εν τώδε τω περιγείω κοινωφελών 

20 αγαθών, τό δέ θέρος άποφήναιτ' άν άφάνισιν καί φθορά ν και τον μέν 
καταβολέα τε καί γεννήτορα τών εν εαρι χαρίτων καλέση τις, τό δέ 
λύμη ν τινά καί άμαύρωσιν, ούτε τοις άφ' εστίας καλοίς σεμνυνόμενον, 
καί τά παρά τών άλλων ώρών πεπορισμένα οί προϊέμενον, ώς άπεοικέναι 
τών τάς φρένας όπλοτέρων κατά μηδέν και οι νοσοϋσι νεώτερα, έπεί καί 

25 οΐδε τό κτδσθαί τι εξ οικείων μόχθων ώς εργώδες άποστέργοντες ουδέ 
τά χορηγούμενα σφίσιν έτέρωθεν άκατασώτευτα ξυνέχουσι. καί τό 
θέρος où μόνον άνθεσι κομδ και φυτοϊς, αλλά γε καί κακόν άπευκταϊον 
καί φθαρτική τις όράται δύναμις, α τών έαρός είσι χαρίτων πρωτο-
φόρημα, καί τοις άνθρώποις ήμϊν εν πολλοίς άντικείμενον. χειμώνος μέν 

30 γάρ έρρωμενέστερα τά σώματα και τό συνεσφίγχθαι είτε μην τροχα-
λοϋσθαι ψύχει συντήρησίς έστι του θερμού καί ευεξίας μάλα παρε-
κτικόν καί τά πολλά τάς νόσους άποτρεπόμενον. θαττον δ' άν τις καί 
έν χειμώνι υγείαν άνακαλέσαιτο, ήπερ διαφυλάξαιτο θέρους φλέγον-
τος καί πυρ επί πυρί φέροντος, τό οΐκεϊον τώ τοϋ νοσήματος· δτι καί 

35 ò μέν οίκουρούς τά πλείστα καί άμβλείας ψύχει τάς νόσους τίθησι, τό 
δέ πυρετόν φέρει δειλοΐσι βροτοϊσι, τό τέως έγκρυφιαζόμενον άναθάλ-
πον καί άλλων εθνεα Κηρών έπισπώμενον, καί γε την θεόδμητον οίκίαν 

6 - 7 ο ύ κ - σ ο υ : alludit ad Is. 63, 3. 34 ττΟρ àtri m/pí: prov., Zenob. 5, 69. 
36 ττυρετόν - βροτοϊσι: cf. Horn. II. 22, 31 : ττυρετόν φέρει δειλοΐσι βροτοϊσι (de Sirio). 
37 εθνεα Κηρών: cf. ρ. 30, 23. 

1 σελίδο^ om. Β 4 ένδιδόμεναΒ 14 εις Β 15 έ3έλειςΒ 21 καταβαλέαΒ 
28 χαρίτων είσί Β 30 μέν post έρρωμενέστερα add. V 
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το σώμα νοσημάτων δλην ανασπώ ν έκμοχλεύσεσι καί μηδέν τι διενη-
νοχός των καταστρατηγούντων πόλεις καί εξερημούντων φρούρια καί 
Ιρύματα. παντοίοις yàp καχεκτήμασι τοις άνθρωπίνοις επεισι σώμασιν 
επάγεται όρυκτήρας τάς ποδοκάκας, δι* ών τά βάθρα κατασείον τοϋ 

5 σώματος όλον ανατρέπει τό οϊκημα· ταύτης άποκρουσθέν πολλάκις 
της προσβολής πυρ άφίησι πυρετού κατά της ακροπόλεως κεφαλής, 
ταυτηνί κατάκρας έλεϊν πειρώμενον· έπιβουλεύει καί δίψει καί προσ-
βάλλει λιμώ καί άσιτία συνεπιτίθεται καί ολως ποικίλον εστίν εις άναί-
ρεσιν κακόν, ενίοτε δέ καί δια πυλίδων των οφθαλμών έπεισέπεσε καί 

ίο θάνατον έπεισήνεγκε διαστείλας τούτους τή άργυπνία. δσω τοίνυν 
καχεξίας υγεία διέστηκε, τοσούτω καί χειμών τού θέρους κρατιστεύων 
ευρίσκεται. 

Χειμώνος γ ή μέν ανοίγει σπλάγχνα ταΐς Οννεσι καί ΰπτίοις κόλποις 
τά σπέρματα δέχεται· τότε μδλλον προς γονήν έτοιμοτέρα τις ούσα 

15 και εύθετος και ασμένως ταΐς λαγόσι κυοφορούσα τελεσφορεί τον τόκον 
κατά καιρόν, άδρόν τε καί πολύχουν έκδίδωσι τό γεώργιον ολίγων 
άντιβραβεύουσα πλείστα έκφόρια· φύεται δέ καί πόα μαλακή και μετά 
κάλλους έκκύπτουσι τά φυτά και άνθεινά τά άνθη προέρχεται, ει μή 
γάρ ή χειμέριος ώρα ΰποθερμανεϊ μέν τάς λαγόνας τής γης τω μακρο-

20 τέρας είναι τάς υπογείους τού ηλίου διατριβάς καί γόνιμον ένθείη ταύτη 
δύναμιν ώς άναθηλήσαι τό παν και άναδύναι τού βάθους καί προελ-
θεΐν, ούκ αν τό εαρ βασιλεύοι τών τεσσάρων ωρών, ποικίλην στολήν 
άμπεχόμενον καί βλέπον ύψηλόν καί μετέωρον, κατά τούς άδίκω ψήφω 
τών όθνείων επειλημμένους τά τού χειμώνος εξιδιούμενον καί τά τής 

25 ώρας άφαρπάζον τής σύνεγγυς, τω όντι γάρ χειμών μέν τό τής γής εδά-
φιον εξωμάλισε και τάς τών ανθέων και φυτών εύχροίας άλλήλοις συνεκε-
ράσατο· και προϋποστήσας την τών δλων ποικιλίαν ώσπερ τινά 
μέγαν καί περιφανή στήμονα, καί ρόδφ μέν τοιόνδε τό κάλλος άυατυ-
πώσας τό λευκόν και τό έρυθρόν, ϊω δέ καί άγνω ετερον, καί έκάστω τό 

30 ϊδιον ώς έν σκιάσματι προκεντήσας μόρφωμα, μήπω καταπάττειν 
ταύτα τω στήμονι τής γής έπιβαλόμενος, ελαθε κατά βραχύ την εύ-
χρουστέραν καί έντελεστέραν ποικιλίαν τούτων έξ έαρος αδίκως άφαι-
ρεθείς. ναι δή νή τάς χειμερινάς χάριτας· ώς εΐ τις καί πίνακα μέγαν 
άυαστήσας καί τά τής γής και περί τήν γήν ύπ ' όψιν άγαγεϊν τω βου-

35 λομένω παντί προθέμενος συγκεράσει μέν τά χρώματα κατά τό προϋ-
ποτεθέν εκάστω εϊκασμα, άμυδρώς δέ καί ώς εν προδιατυπώματι τάς 
τούτων ιδέας διαχρώσας, είτα παρ' άλλου τινός τον δι' όλων τών 
χρωμάτων άφαιρεθείη περικαλλέστερον μορφασμόν περί τό τού έργου 
πέρας άδικηθείς, ώς μάτην μέν αύτω καμεϊν τόν νούν ταϊς τών πρακτέων 

7 πυρώμευον Β 11 ύγεϊα hic properisp., supra (p. 114, 33) autem (uti B) 
paroxyt. V καΒέστηκεBac 22 τεσσάρων: 5' V 23 άμττε ττον V 
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διανοήσεσι καί ταΐς τών χρωμάτων άνακεράσεσι την χείρα μογήσαι 
άνήνυτα, είκαίως δέ καί τό γραφείο ν εύθετισθήναι άλλου παρεισφρή-
σαντος καί άφαρπάσαντος τό τέλος τό έραστόν, εις όπερ ό μόχθος coras 
συνεττεραίνετο. 

5 Kai χειμών μεν ούτως. θέρος δέ ληστή εοικε την κοινήν άδικων 
μητέρα την γήν καί λωποδυτών άτεχνώς καί άναμφίαστον άφιείς της 
έκ τού κάλλους των ανθέων άνθηροτέρας καταστολής, ουκ οίκτείρει 
ροδωνιάν, ου φείδεται ιώνιας, ώς τροφόν βρεφών άποστερεϊ τών αν-
θών. τούτο εστίν ό αναιδής Θραξ τέμνων τήν γλώτταν της χελιδόνος 

10 καί την άηδόνα δεικνύς ύπερόριον, κοινός έστιν όλετήρ, άντικρύς έστι 
θεριστήρ. τούτο ήγητέον Βορραν κατά κρημνών ώθοϋντα Ύάκινθον, 
τούτο πηγή ν καταβαπτίζουσαν Νάρκισσον. χειμώνος επισκέπτεται 
μέν τήν γήν ό Θεός και ύετοϊς μεθύσκει τάς αύλακας καί ρώννυσι 
πρός καρπογονίαν καί ποταμοίς οΰκ έλλείπουσι τά ποτά, καί ταϊς 

15 πηγαϊς τά ϋδατα νάουσι δαψιλέστερον. ουδέ μυκαται μέν ουρανός 
βροντήν άπαισίαν καί στερεάν και φρένας παραιρείται τω τραχεϊ του 
δουπήματος, έκδειμαίνει δέ καί ψυχάς ώς δήθεν επιχαλασθήναι κινδυ-
νεύων καί ώς δέρρις διαρραγήναι, είτε μην συγχώσαι καί άποκρύψαι τό 
σύμπαν ύποπτευόμενος. θέρους δέ ή βραχεία ψεκάς καταλείβεται μηδέ 

20 δια ναι γοϋν έχουσα τό τής γής πρόσωπον || ή σφοδρός καταρραγείς 
θετός παρέσυρε τάς άρούρας καί τάς άλως κατέκλυσε καί τους τών 
γεωργών πόνους πόνους άφήκεν άπλώς άμαυρώσας τό τών καρπών 
έντελόμισθον, ώς είναι και την σταγόνα άσυντελή και τό ραγδαΐον 
άσύμφορον. και πηγαί καί λίμναι τών υδάτων άποκενοΰνται καί ποτα-

25 μός άπόλλυσι τόν όλκόν τάς δίνας τε καί στροφάλιγγας. θέρους και 
χάλαζα σφαιρουμένη κάκ τών νεφών άφιεμένη ώς οί άπό μηχανών 
έκσφενδονούμενοι σφαιρωτοί λίθοι, τί μέν ού δρα δεινόν τάς άμπέ-
λους, ποίαν δέ λύμην ουκ επάγει λειμώσι καί φυτώσι και ληίοις καί 
πρασιαΐς ; 

30 Άλλ ' ούδέ τις τών άπάντων ήγνόησεν, όσοι μέν κομήται καί δοκί-
δες καί πωγωνίαι καί βόθυνοι φοβεράς τάς νύκτας θέρους άποτελοΰσιν 
έκπυροϋντες τόν άέρα καί φλέγοντες καί πονηροις τάς όψεις πλανών-
τες πάθεσιν, δσοι δέ τοις σκηπτοϊς οί μέν ήμίφλεκτοι τώ βίω θέαμα 

9-10 τούτο - ύπερόριον: cf. ρ . 48, 21-5. 11 τούτο - 'Υάκινθου: de Hyacintho 
(a Zephyro necato) vide Lucían. Dial. Deor. 14, 2; De Salt. 45; Philostr. Min. Imag. 
1, 14; Nonn. Dion. 10, 253-5; Nicet. Eugenian. 4, 250-60; Palaeph. 46; pro Zephyro 
Borras legitur apud Serv. Comm. in Verg. Bue. 3, 63 (III, p. 38, 6-9 Thilo - Hagen) ; 
cf. Mythogr. Vat. 1, 817 (2, 181) ed. Mai, Class. Auct. e codd. Vat. edit. III, p. 42 
(149) ; κατά κρ. ώ3ο0ντα nuUibi inveni. 12 τοΟτο - Νάρκισσον : cf. Paus. 9,31, 7-9 ; 
Exc. Vat. 9 (III. 2, p. 91 Festa). 

8 τροφήν Β 16 τταραιτεΤται V 18 συγχώσαι : συχνώΐ V 27 δεινόν ού 
δρδ V 
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οίκτρόν ύπελείφθησαν, οί δέ τάυ νούν πληγέντες κήρυκες τών του 
θέρους περιέρχονται συμφορών τους δέ και τέλος θανάτοιο κάλυψε, 
ποία δ' άλλη τις των ώρών τούς εμβρόντητους τε και δυσηκόους εις 
βίον ήγαγε τον άνθρώπινον; έτι -/ε μην τους περί τον ήλιον σκαρδα-

5 μύττοντας και περί τό φως αναπήρους δια τό τ ω ν αστραπών άστεκτον 
ταΐς όψεσιν έκπυρήνισμα; και χειμώνος μέν καί τό λυπούν έστιν ήδονή 
σύγκρατον και τ ό άλγύνον ουκ άμείλικτον τέλεον συσκιάζεται νέφεσιν 
ήλιος, αλλ' άνίσχει μετά νέφος γλυκύτερος ήλιος καί πρόεισιν έράσμιος 
μάλιστα οίς προς βραχύ τάς ακτίνας συνέστειλεν, δτι καί τό ράδιον 

10 εις τό ληφθή ναι δοκεϊ πως εύκαταφρόνητον τ ω κόρω άτιμαζόμενον, 
τό δέ σπάνιον ποθεινότερον και άσπασίως άνθρώποις μεταδιωκό-
μενον. καί τό πηγνύναι δέ κρύει καί τούτο ήδύ πως τ ω βίω καί ουκ 
εκτός έστι χάριτος, καί ό ΰπνος δέ άγαθός καί μακρότερος ών άλυπον 
ποιείται τον βίοτον. 

15 Ei δέ και τ ή εύφρόνη τό έ'τυμον έκ τούτόεύδιδόναι φρονεί ν, τίνας άρα 
καί τούτου παρεκτικάς τών νυκτών υπέρ τάς χειμερίας ευρήσει τις, 
καθ' ας έστι μέν καί ύπνον δούναι τοις όφθαλμοϊς καί τοις κροτάφοις 
παρασχέσθαι άνάπαυσιν; έστι δέ καί νουν συλλέξαι καί πιαναι βί-
βλοις τό λογιζόμενον καί σοφίαν και γνώσιν εύρασθαι ή πράξεις πα-

20 λαιών άνασκάλλοντας ή καί βουλάς καί γνώμας συντιθέντας καί εϊς 
φώς εξάγοντας, ώς παριστώσιν ήμίν τα έλλυχνίων άπόζειν λεγόμενα 
τοΰ Δημοσθένους ρήματα, κατά ταύτας οΤμαι τάς νύκτας καί Ό μ ή ρ ω 
δοκεϊ μή άνδρα βουληφόρον ευδειν παννύχιον, αλλά και τ η μελέτη 
διδόναι καιρόν έν τ ω μή πασαν έκμετρεΐν εις άνάπαυλαν. βασιλεΐ μέν 

25 γαρ έξεστι τηνικάδε καιρού τά της αρχής εύ διαθέσθαι καί προσκέψα-
σθαι τά σωτήρια, καί τό γευησόμενον ήμέρας διασκευάσαι νυκτός, 
καί πρός τό μέλλον έτοιμασθήναι. ύποπτον γάρ άεί τό άπρόοπτον 
και λυμαϊνον τό άπροβούλευτον δ γάρ τοις κυβερνήταις ή τ ώ ν άστρων 
επιτολή, τούτο τοις κρατούσι τών νυκτών αϊ μακρότεραι, τάς υφάλους 

30 βουλάς τών έπιβούλων καί τά ταραχώδη τούτων προορωμένοις κλυ-
δώνια καί τάς τών πραγμάτων άντιπνοίας προβλέπουσιν. ούτως 
έάλω τό "Ιλιον Άγαμέμνονι καί τού πλούτου τών αρχείων κεκένωτο, 
εξ οΐκουμένου τε καί περιφανούς είς περιφανεστέραν προήλθεν άφάνι-

2 τέλοί 3ανάτοιο: cf. Horn. II. 3, 309; Od. 17, 476. 8 μετά - ήλιος: cf. p. 
26, 25. 17-18 ïhrvov - ανάπαυσα : cf. Ps. 131, 4. 19-20 πράξει; - άυα-
σκάλλοντας: cf. Hist. 5, 13. 21-22 τά - ρήματα: celebre Pytheae dictum de 
Demosthenis orationibus, cf. Plut. Demosth. 8, 4-5; Lucían. Demosth. Encom. 15; 
Aelian. Var. Hist. 7, 7. 23 μή - τταννύχιον: cf. II. 2, 24; Hermog. Progymn. 
26, Rhet. Gr. YI, p. 10, 5 Rabe. 28-31 ô - ττροβλέττουσι ν : comparatio 
usitata, cf. Praechter, Antikes p. 480; Bachmann-Dölger p. 400, 9. 

1 οίκτρόν : φρικτόν Β 6 μέν : δε Β 16 τούτων Β 
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σιυ. ούτω καί βασιλεύς ήμώυ ô θειότατος κατορθωτικός έν πολέμοις 
δείκνυται, πή μέν τάς βαρβαρικός πανσπερμίας ύποσπόνδους τιθέμε-
νος, uri δέ και καταστρεφόμενος. διαιρών γάρ τό τώυ νυκτών χρήμα 
δ μέν τω Θεω συγγινόμενος έκμετρεϊ, δ δέ τάς κοινός φροντίδας δια-

5 τιθέμενος, δ δ' άποκληροΐ τη άνέσει του σώματος, έν ταύταις εϊπη 
τις ταϊς νυξί καί Θεμιστοκλήν ουκ έδν καθεύδειν τό Μιλτιάδου τρό-
παιο ν άμέλει καί οϋτω τούς βαρβάρους κατετροπώσατο, ώς έν όλίγω 
νηών πληρώματι πάσης της 'Ασίας περιγενέσθαι καί τον μέγα κομπά-
ζοντα Πέρσην Ξέρξη ν καθελεϊν του φρονήματος, δς έμπληξίαν νοσών 

10 άπεθαλάττου μέν γ η ν, άπεγαίου δέ θάλασσαν, έν ταΐς παραλόγοις 
καί άσυμφώνοις τή φύσει πράξεσι καταπλήξειν οΐόμενος "Ελληνας. 

Εί δ' άγαπφη τις είρήνην, πολεμώ δέ διαβέβληται, δτιπερ ή μέν 
κουροτρόφος καί τάς πόλεις πληθύνουσα καί ανθρώπων αθροιστική 
καί ίστώσα πανηγύρεις καί θαλίας καί τον βίον συνιστώσα τον ήμε-

15 ρον, ούτος δέ βιοφθόρος καί τάς πόλεις έξερημών καί των κατοίκων 
έκκενών, οποίαν αν των άλλων ώρών και τούτου προθείη τις ένεκα ; 
ώς έπί πολύ γάρ καί τούτο τού χειμώυος δώρον εύρήσει τις, δηλαδή 
τό τήν είρήνην διατιθέναι και διαλύει ν τάς άντιμάχας καί τό δόρυ 
μέν έπί δουροδόκης καταδαρθάνειν, τά δέ δπλα παρά πάσσαλον κρέ-

20 μασθαι. έν γάρ χειμώνι καθάπερ είσίν άποταφ ρεύματα καί διαφράγ-
ματα τού κατ' αλλήλων έκκεχύσθαι τάς πόλεις καί διαφέρεσθαι καί 
ύετών πολύρρων προχοαί καί χιών ύψόθεν πιλναμένη καί φερομένη 
κατά χερμάδια, ενίοτε δέ καί κρύσταλλος εις δόρυ σχηματιζόμενος, 
έν πολλοίς δέ καί βορέου πνοή όξύ σαλπίζουσα καί δριμύ τι διάττουσα, 

25 εσθ' δτε καί τό των χωρίων δυσήμερον. έν δέ θέρει καί αύτόκλητά εΐσιν 
όπλίταις τά της όρμής καί τό της ώρας θερμόν αύτόθεν τον θυμόν 
έκπυροΐ, ώσπερ και τούς των δφεων λοφώδεις δυσπαλαίστους ή ά-
προσπελάστους τίθησι τό κατεδηδοκέναι φάρμακα πολλά καί αύτό της 
μεσημβρίας τό στάσιμον. καί τά εφόδια δέ της μάχης τηνικαύτα εύπο-

30 ριστότερα και ή των ίππων χιλός πρόχειρος καί ή ύπαιθρος ραδία 
διαγωγή, καί χώρος άπας εις τό σιδήρω διακριθήναι πέφυκεν έφολ-
κός. τοιγαροϋν δσω φίλτερόν έστι τό βιούν τού τεθνάναι, τοσούτω 
θέρους χειμών προφερέστερος. 

4 δ - έκμετρεϊ: cf. supra p. 99, 12—4; locus communis, vide Β. Rubin, Das Zeitalter 
Justinians I., Berlin 1960, not. 127, p. 388-9. 6 - 7 Θεμιστοκλήν - τρότταιον: cf. 
Plut. Them. 3, 4 - 5 ; Hist. 102, 5-8. » - 1 1 τόν - Έλληνα?: alludit ad Her. 7, 
22-24 et 7, 33-36; cf. supra p. 31, 4. 12-13 ειρήνη - κουροτρόφοζ : cf. Hes. 
Op. 228; Hist. 85, 6. 18-20 τό - κρέμασ3αι: cf. Horn. Od. 1, 128; II. 5, 209; 
Od. 21 ,53 ; Hist. 215,14-16. 27-28 ώσττερ - πολλά: cf. Horn. II. 22, 93-94 et 
prov. ôcpis ην μη φάγη όφιν δράκων ού γενήσεται, Apost. 13, 79; vide etiamHist. 
161, 18; 299, 11-13. 

5 είττοι Β 6 έ δ ν 11 κστοατλήξ s Έλληυαςν 19-20 κρέμα-
ται Β 
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Έπί δέ καί σύγκρατον αίδοϊ το φοβερό ν χειμών έπισύρεται κατά 
τούς τών άνάκτων εμβριθείς, ετι γε μήυ ύποσκυζομένους τό βλέμμα 
μηδέ καταπεπτωκότας μαλακία το φρόνημα· όθεν και ποιηταΐς ή τούτου 
μεγαληγορεΤται καί προκηρύττεται άφιξις, έυ οίς ποιεϊσθαι καλιάς τοις 

5 ύποκώφοις διατραυοΟσι καί νωθείαν ασπαζομέυοις καί βίου άυειμένου 
μεταδιώκουσι, καί τοις κατά τόν χειμώνα προσήκουσιν άναλώμασι 
προσέχειν τόν νουν έπισκήτττουσιν, ΐυα μη έλθών έργάσηται τά δεινά 
καί μαστιγώσειε της θερινής ύπτιότητος καί λιμού τραυματίας έργά-
σηται, καί έτοίμως έχειν προς τήυ τούτου υποδοχή υ καί δεξίωσιν· 

10 ώς εστίν ΐδείυ καί πόλεις καί χώρας έκείνας έπί φροντίδος, αϊ μεγαλό-
υικον βασιλέα μέλλουσιν ΰποδέχεσθαι καί τω μεγαλόπρεπε! της αρχής 
καί αΐδοίω τά εκ χειρός τροπαιοφόρου προσκληρωσάμενον αγωνί-
σματα, καί τήνδε μεν των άγυιώυ τοις χρυσοπάστοις πέπλοις διηνθι-
σμένην, έκείνην δέ τοις των μονιμωτέρων δένδρων ποικιλλομένην κλαδο-

15 φορήμασι, ταύτην τοις έκ χρωμάτων και χειρός αύγάζουσαν ώραΐσμασι. 
II καί αΐ λοιπαί δέ ώραι δορυφοροϋσι την χειμέριο ν καί παρ' εκάστης 
τά εαυτών δασμοφορεΐται ώσπερ τινά έπέτεια κέρματα- καί ουδέν τι 
των έν αυταΐς κάλλιστον, ö μη χειμώνος έστι θεάσασθαι. 

Που δέ και τό φυλάττεσθαι τους κινδύνους θήσομεν, ή ποίας είναι 
20 φράσομεν τών ώρών; ουχ ετέρας πάντως ή της τω λόγω έξαιρομένης· 

κατά γαρ ταύτην μάλιστα πλεϊον έπιμέλονται τής εύωρίας ναυτίλοι 
καί τόν πλουν ασφαλίζονται, ίνα μη τω τά μακρά πελάγη διαπλωΐ-
ζεσθαι περιπεσόντες άντιπνοίαις αυτοίς σκάφεσι παραπόλωνται. ένθα 
δέ του άκινδύνου μη εστίν ολιγωρία τις χρόνιος, έκείθεν καί ό κίνδυ-

25 νος πρόεισι τω συνεχεΐ τής μελέτης, ώς εϊπη τις, αφαιρούμενος, ετι 
θέρους μέν καί θήρας ώμηστάς καί τούτων ετι τούς μοναστάς κρατερή 
δέδυκε λύσσα, και πδσαν άπραγμόνως περιέρχονται γ ή ν ένιαχού δέ 
καί σκορπίος έπέθετο κραταιότερον καί ζωή έπεβούλευσε τό φαλάγ-
γιον, υπό τής ώρας ρωσθέν εις τό λυπήσαι τόν παροδεύοντα- χειμώ-

30 νος δέ άποζώσι τή κόνει καί γαστρίζονται του χοός καί τών οικείων 
μελών εφάπτονται χειαΐς καί τόποις ΐλυσπώμενα τοις μυχώδεσιν. 

ΕΙχον καί ετερ' αττα προθεϊναι, άλλ' ικανά καί τά ειρημένα χειμώνι 
προς την νίκην συνάρασθαι, έπεί καί μέρος τό παν παρίστησιν, 
ώς ύφασμα άρπεδών, ώς όνυξ λέοντα, καί χειμώνα χιών. 

3 sqq. ôSev etc. : cf. Hes. Op. 493 sqq. 4—5 ποιεϊσθαι - ύττοκώφοίζ: cf. Hes. 
Op. 503: ουκ αΐεί Sépoç έσσειται, ποιεϊσδε καλιά;. 7 -9 ίνα - δεξίωσιν: alludit ad 
Mat. 24, 50-1; Luc. 12, 46. 10 sqq. objete.: cf. Hist. 26, 2-26; 205,3-206,11. 
26—27 κρατερή - λύσσα: cf. Horn. II. 9, 239. 30-31 των - εφάπτονται: mihi 
ignotum. 33-34 ώ$ - λέοντα : prov., cf. Lucían. Hermot. 54 et 55 ; Diogenian. 5, 15 ; 
Karathanasis 235. 

2 ύποσχιζομένου; Β 14 ποικιλλομένων V 17 ώσπερ . . . (ca. 25 litt, desunt) 
IvV 20 φράσομ . . . ων V toîs τώ λόγω έξαφομένοις Β 25 εϊποι Β 
30 τοϋ χοός om. Β 32 ίκσνώζ Β 34 όνυξ : συξ Β 
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ir 

Σελέντ ιον γ ρ α φ έ ν επί τ ω ά ν α γ ν ω σ θ ή ν α ι ώς ά π ό τ ο ύ 
Λάσκαρι κύρ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ κ ρ α τ ο ύ ν τ ο ς τ ω ν ' Ρ ω μ α ϊ κ ώ ν α ν α -
τ ο λ ι κ ώ ν χ ω ρ ώ ν , ήν ίκα ή Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς έ ά λ ω ύ π ό 
Λ α τ ί ν ω ν καί π α ρ ' ε α υ τ ώ ν ώς δ ο ρ ύ κ τ η τ ο ς κ α τ ε ί χ ε τ ο μετά 

5 καί τ ώ ν έ σ π ε ρ ί ω ν ' Ρ ω μ α ϊ κ ώ ν χ ω ρ ώ ν . 

Σάλπιγξ έστι μέν καί πολεμική, εστί δε καί πνευματική· και της 
μεν ήχησάσης τό ένυάλιον ό τω στρατολογήσαντι άρέσαι προθέμενος 
στρατιώτης ένθους τον "Αρεα εΐσεισι πυρ | τών ομμάτων βλέπων 
καί σιδήρω τό σώμα κατάφρακτος, ώς εϊπερ εις ανδριάντα μετεσκεύαστο 

10 χάλκεον ό δέ οΐ ίππος ούδ' αυτός άτρέμας ϊσταται, άλλ' έφριμάξατο 
μέν, δτ' άριζήλη ϊαχε σάλπιγξ, καί τά ώτα όρθιάσας υφαιμον όρα και 
κόπτει ποσί τό δάπεδον καί μυκτηρες ψοφοϋσιν υπ ' άσθματος φυσιό-
ωντες καί ζητεί σκιρτήσαι κατά ξιφών καί τοις έπαυχενίοις κόσμοις 
εναγλαΐζεται- της δέ του Πνεύματος άλαλαξάσης τό εις άρετήν έγερ-

15 τήριον οί τού βασιλέως Χριστού μαχηταί καί της στρατείας έρώντες 
της άνωθεν τον τού συνθήματος νόμον εύλαβούμενοι της νηστείας τό 
στάδιον ΰπεισίασι, τον θώρακα της πίστεως ένδυσάμενοι καί τό κρά-
νος τοϋ Πνεύματος περιθέμενοι, καί κατά τών πνευμάτων της πονη-
ρίας άνδρίζονται. 

20 *Αν τοίνυν αι τών σαλπίγγων φωναί πόλεμον έφεστάναι συνθη-
ματίζουσαι ή γοϋν άφιξιν εύσήμου τω Κυρίω ημέρας ϋποσημαίνουσαι 
τά τών πολλών διανιστώσι φρονήματα καί προς τό πρόσφορον έργον 
έκαστον επεγείρουσι, πάντως αν πλειόνως διαθερμανεϊ τις προς πόλε-
μον ή καί προς αρετής έργασίαν έξερεθίση τον ένηχούμενον διάρας 

25 στόμα καί διατρανώσας έλλόγως, όπόσα ό Τυρσηνικός κώδων άσήμως 
κέκραγε ψοφών διαέρια- έπεί καί μέγα ώνησε πολλάκις τόν άγωνιζό-
μενον τοϋ άγωνοθέτου βραχεΐά τις ύποφώνησις και ύπερέπτη τό τών 
σαλπίγγων βαρύγδουπον ήρεμαία παραίφασις έμπρακτος καί τό τοϋ 
άλείπτου βραχύφωνον έπεμβόημα τό τών βαρβίτων ύπερεφώνησε 

30 κρόταλον. 

1 0 - 1 4 ò - έναγλαΐζεται: voces hom. άτρέμας: II. 13, 438; άριζήλη - σ ά λ π ι γ ξ : 
cf. II. 18, 219 : ώζ δ' δ τ ' άριζήλη φωνή, δτε τ ' ίσχε σάλπιγξ ; φυσιόωντεξ: II. 4, 227; 
16, 506; σκιρτήσαι: II. 20, 228. 1 6 - 1 7 τ ό - ύπεισίασι: cf. 1 Co. 9, 24. 17 τόν -
ένδυσάμενοι : cf. 1 Th. 5, 8. 17 -18 τ ό - περι3έμενοι : cf. Eph. 6, 17. 18 -19 κ α τ ά -
άνδρίζονται: cf. Eph. 6 , 1 2 . 21 άφιξιν - ϋποσημαίνουσαι: cf. Ps. 80, 4 : σαλ-
πίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι , έν εϋσήμω ήμερα έορτή; ήμων. 25 Τυρσηνικό; κώδων: 
cf. ρ. 56, 5 - 6 . 28 βαρύγδουπον: cf. ερίδουποζ, Horn. Od. 10, 515; βαρύδουπος 
hab. Nonnus Dion. 5, 387. 

2 Λάσκαρη V 15 μα3ηταί a. vel. p. correcturam? V Sa 
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Άμέλει τοι και ή εκ Θεού βασιλεία μου τά τοις στρατηγοϊς και 
βασιλεύσι πρεσβεύσασα έθιμα και τά της εκκλησίας όσια τιμώσα και 
σέβουσα κατά καιρόν άμφοτέροις κέχρηται και τό μεν τοϋ πολέμου 
σύνθημα ήδη πολλάκις και λοχαγοις και στρατιώταις ενέδωκε πρό 

5 τε της αρχής και μετά την αρχήν αυτήν· οΰδέ yàp ϋπνον τοΤς όφθαλ-
μοΐς ουδέ τοϊς κροτάφοις άνάπαυσιν έχαρίσατο, ώς και των ενταυθοϊ 
συνειλεγμένων οί πλείους ή και πάντες επίστασθε, άλλά παραβαλλο-
μένη μόχθοις | εκ μόχθων ώσεί και ποιμήν λοβόν ήπατος έκ στόματος 
θηρών άποσπαν προυθετο, όσα των ήμετέρων άφήρπασε τό Stel-

lo ληφός ήμδς άπανταχόθεν πολέμιον τό δε της νηστείας διαγγελτικόν 
κήρυγμα μέτεισιν ιδού και τίθησιν ενηχον τοις πνευματικώς όπλιτεύ-
ουσι. 

Δεύτε τοίνυν τέκνα, άκούσατέ μου, φόβον Κυρίου διδάξω υμάς· εις 
πατέρα yàp θεόθεν του 'Ρωμαϊκού πληρώματος ή βασιλεία μου τέτα-

15 κται, και εΐ πολλών κατά τους χρόνους Ιλαύνει πανύστατος· δεξιά yàp 
Κυρίου έπ° έμοί ποιήσασα δύναμιν και προς τόδε τό βασίλειον ΰψος 
διάρασα ταυτηνί μοι τήν προσωνυμίαν εΐκότως παρέσχετο. μηδεις οϋν 
εστω της του πατρός εμού και βασιλέως άνήκοος παραιφάσεως· άλλά 
κλίνατε τό οϋς υμών εις τά ρήματα τοϋ στόματος μου, φιλόχριστον 

20 πλήρωμα, και μάλλον εί περί ψυχής ó λόγος και σωτηρίας πρόξενος 
ή άφήγησις καί σοφίαν μέτεισι τήν èv Πνεύματι. (καί yàp ό) καθηγη-
τής ήμών και διδάσκαλος ό Χριστός, νέος 'Αδάμ γενόμενος καί διά 
νηστείας τήν τοϋ πρώτου πτώσιν ϊώμενος, ην υπέστη τοϋ ξύλου γευ-
σάμενος, νηστεύσειν εΐλετο καί ήμίν υπέθετο· περιχαρώς τοίνυν τήν 

25 νηστείαν ΰποδεξώμεθα αίδεσθέντες τον ταύτης πάροχον καί τήν άπ' 
αυτής ώφέλειαν οΐκειούμενοι· εί μή yàp κατά τον ώρισμένον τόνδε της 
νηστείας καιρόν προσπέσωμεν Θεώ καί προσκλαύσομεν καί τών ήμαρ-
τημένων έκαστος άποσταίημεν, πηνίκα αν ούτω διαπραξώμεθα ; 

Νηστεία κάθαρσις πνεύματος, κένωσις σώματος, όχημα νοός προς 
30 Θεόν, ψυχής αιθρία, στιλπνόν τής θείας έλλάμψεως εσοπτρον, παθών 

άμαΰρωσις, τών επί γής μελών νέκρωσις· αύτη τόν κεντροβαρή ούρανο-
βάμονα δείκνυσι καί άγγέλοις ένοϊ τόν χθόνιον. εϊ δέ τή νηστεία καί 

20 πλήρωμα: cf. ρ. 75, 12. 

5 - 6 ούδε - έχαρίσατο : cf. Ps. 131 ,4 . 8 - 9 ώσεί - 3ηρών: prov. ? cf. Am. 3 , 1 2 . 
λοβόν ήπατοί fort, ex Exod. 29, 13; cf. p. 145 ,1 ; Hist. 134,21-2; 519,21-2. 11 τοϊς 
πν. όπλιτεύουσι : cf. p. 120, 17-9 . 13 δεΟτε - υμάς: p s . 33, 12. 15 -16 δεξιά -
δύναμιν: Ps. 117 ,15 -6 . 19 κλίνατε - μου: Ps. 77 ,1. 21 σοφίαν - Πνεύματι: cf. 
Eph. 1, 17 et Col. 1, 9. 22 véos 'Αδάμ: cf. 1 Co. 15, 22 et 45. 24 νηστεύσειν 
εΐλετο: Mat. 4, 2. ήμϊν ϋπέ3ετο: Mat. 9, 15. 27 προσπέσωμεν - προσκλαύσομεν : 
cf. Ps. 94, 6. 2 7 - 2 8 τών - άποσταίημεν : cf. Tob. 4 , 2 1 ; Dan. 9 , 1 3 . 

7 ή V s 17 άρασα V a c Sa 21 πνεύματι ό Sa 
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προσευχή συνδυάζοιτο, δ ί παλτόυ τούτο ξίφος κατά Σατάν καΐ κατά 
δαιμόνων αληθώς αμφίστομος μάχαιρα, εϊη δ' αν ό ταύταις έλαφρι-
ζόμενος και περιηργυρωμένη τάς πτέρυγας πέλεια εκ τοΰ κατακλυσμού 
των παθών ές δένδρον τό σταυρικόν καταπαύουσα και ώς κάρφος 

5 I ελαίας εκείθεν τά της σωτηρίας φέρουσα σύμβολα· ή γοϋν αετός τανυ-
σίπτερος περιπαπταίνων καί συν ροίζω πλείστω φερόμενος, δπου 
πεσών ò Χριστός τό ήμέτερον πτώμα άνέστησεν. ούκ άκόμψως δ' αν καί 
παράδεισον τον της νηστείας καιρόν όνομάση τις ξύλον ζωής βλαστά-
νοντα τον σταυρόν, δει τοίνυν τον όρεκτιώντα αθανασίας δρέψασθαι 

10 (καρπόν,) δν τό ξύλον άνέδωκε τοϋ σταυρού, γυμνόν τή άπερίττω ζωή 
καί άπλότητι τόν τής νηστείας διιέναι παράδεισον καί μήτ' άκοήνυπέχειν 
τώ γαστριοίκω κάπί τώ στήθει ερποντι δράκοντι και ώς γνώσεως 
άλλο φυτόν παριέναι τήν τοϋ βίου τύρβην την πολυσχιδή τε και πολυ-
φρόντιδα. 

15 Χρεών δε τόν νηστεύοντα μη βρωμάτων μόνον άπέχεσθαι, αλλά 
καί τών τή ψυχή συμφύτων καθαρεύειν παθών· νηστευσάτω τοίνυν 
οργής ό βαρύμηνις, τοϋ χολαν ò άκρόχολος (καμήλου τό ταμιευτικόν 
τής όργής, ώσπερ τό δολερόν τής αλώπεκος, τό στικτόν τών παρδά-
λεων, τών λεόντων τό μονοδίαιτον, τό δ' είς όλκούς λορδοΰσθαι τών 

20 δφεων), έπεί μηδ' ώς σφζειν δυνάμενον αυτό καθ' αυτό τό νηστεύειν 
νενομοθέτηται, άλλ' εισαγωγή πρός άρετήν παραδέδοται || καί πρ(ός) 
δέος Θεού στοιχείωσις. εϊ γάρ τις οίνου μεν αϊθοπος τήν μετάληψιν où 
προσίεται καί τής έδητύ(ος) άπέχεται πανημέρι(ος), πόντ(ω) δε παρα-
πλησίως οΐνοπι κατά τών πέλας ζέει θυμώ καί τύπτει πυγμή ταπεινόν, 

25 ή γοϋν έν βρώσει άρτου τόν ύποπεπτωκότα λεών έσθίειν προάγεται 
μηδέ διαλύει βιαίων συναλλαγμάτων στραγγαλιάς, προς ουδέν όνή-
σιμον τό νηστεύειν μέτεισιν αληθής γάρ έστι νηστευτής ό θυμόν άρχων, 
ό τφ πλησίον μή δρών κακόν μηδ' όνειδισμόν λαμβάνων επί τοις 

1 δίπαλτον ξίφος: cf. ρ. 63, 7. 2 αμφίστομος μαχαίρα: cf. Hb. 4, 12. 
3 περιηργυρωμένη - ττέλεια: cf. Ps. 67,14. 3-5 έκ - σύμβολα: cf. Gen. 8,11. 
5-7 αετός - άνέστησεν: cf. ρ. 94, 18—20. 5-6 τανυσίτττερος: cf Horn. Od. 5, 65; 
22, 468. 8-9 ξύλον - σταυρόν: cf. Αρ. 2, 7; Io. Damasc. De Fide Orthod. 4, 11, 
P. G. 94,1132 C 5 sq. 11-13 μήτ' - φυτόν: alludit ad Gen. cap. 3. 17-19 κα-
μήλου - όργής : cf. supra p. 16, 20; 84, 25; prov.: μνησικακία καμήλου, Apost. 11,73; 
Basil. In Hexaem. Horn. 8, 1 (P.G. 29, 165 C 10-14). τό - άλώπεκος: cf. v. g. Pind. 
Isthm. 3, 65 (4, 47); Luc. 13, 32; Man. Phil. De Anim. Propr. 1133-56; Mich. Chon. 
I. 239, 20; supra p. 16, 19; Hist. 82, 5 et 370, 16-7. τό - παρδάλεων: cf. supra p. 
16, 22. τών - μονοδίαιτον: cf. Lucian. Saturn. 34. 19-20 τό - δφεων: cf. Aesop. 
Fab. 211 Hausrath; Mat. 10, 16; infra p. 137, 2. 22 οίνου aíSo-ττος: cf. Horn. 
II. 1, 462 (al.). 23-24 ττόντω οίνοπι: cf. οΐνοπα ττόντον, Hom. II. 1, 350 (al.); 
Hist. 579, 7. 24 τύτττει - ταπεινόν: Is. 58, 4. 25 έν - έσδίειν: Ps. 13,4. 
26 διαλύει —στραγγαλιάς: Is. 58,6. 

10 καρπόν addidi 
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έγγιστα· έττί δέ, ό διαθρύπτωυ άρτου πειυώσι, τούς δ' άστεγους 
είσοικιζόμευος καί περιστέλλωυ άχίτωνας, και τάς μεν χείρας εν άθφοις 
νιτττόμευος, το δέ πρόσωπον λουσμένος δάκρυσι και ώς έλαίω τη των 
καλών εργασία την κεφαλήν λιπαινόμενος, καί προκόπτωυ εντεύθεν 

5 κατ' άρίστην τινά πρόοδον εις την τοϋ πε|ποιηκότος μίμησιν, δς εφ' 
άπασιν ανατέλλει τον ήλιον καί πιαίυει ταϊς ύψόθεν επιρροαϊς, όπό-
σην ήλιος έπεισιν άρματι, μή τά τενάγη παριείς άφώτιστα μηδ' άν-
ομβρον άφείς τήν άνικμον. ώσπερ γάρ ό κράνος καί θώρακα περικείμενος 
καί ξίφος άμφηκες χειριζόμενος καί ϊππον άναβαίνων πολεμιστήν καί 

10 Άρράβιον ουκ αν δικαίως στρατιώτης κληθήσεται, εΐ μή καί τοις εχ-
θροϊς είδείη συρρήγνυσθαι καί συγκότττειν των άντιφρόνων τάς φάλαγ-
γας, ούτω δή και ό νηστεία χρώμενος ού μήν και προβαίνων εις αρε-
τών τελειότητα μάτην ίσχναίνει τό σώμα καί είκαίως τόν χρώτα τρέ-
πεται εις ώχρον βαπτόμενος· εΐ γάρ τόν Φαρισαΐον δίς σαββάτου 

15 νηστεύοντα καί τήν τών όντων μετιόντα δεκάτωσιν ή μεγάλαυχος 
των κατωρθωμένων κατέκρινεν άπαρίθμησις, ό δέ βραχύς στεναγμός τόν 
τελώνην υπέρ αυτόν έδικαίωσεν όσα καί χνοΰν άνεμος εκριπίσας, οίσ-
περ διεσφάλη του δέοντος, πώς αν μονάζον τό νηστεύειν καί μή ταϊς 
λοιπαΐς θεοπειθέσι πράξεσι συστοιχούμενον τόν μετιόντα Θεώ καταλ-

20 λάξειε; 

Καλόν μέν γάρ ώς έν κναφείω τη νηστεία τό δερμάτινον τούτοι 
γνάμπτειν χιτώνιον, τήν σάρκα φημί τήν θνητήν καί άντίτυπον, δ 
ήμφίασεν ήμδς ή παράβασις· άμεινον δέ, εΐ καί τών εντολών εγγράφει 
τις αύτώ τήν δεκάλογον καί ώσεί δέρριν διελίττει θεόγραφον' όδώ 

25 δέ προϊών καί σύμφυτος γίνοιτο τοις πάθεσι τοϋ Χριστού καί κοι-
νωνός της αυτού βασιλείας καί της θεώσεως. ήμεΐς γάρ οί έπί γης βασι-
λεύοντες καί βασιλευόμενοι άνωθεν ών μέν μεταδιδόαμεν τοις θερά-
πουσιν, ών δέ τήν μέθεξιυ άπαγορεύομεν Χριστός δέ ούχ ούτως· 
άλλά θνητοί ΘεοΤο κατ' ϊχνια βαίνοντες τών αύτού πάντων έσμέν 

30 καί κληρονόμοι και μέτοχοι, εΐ δέ καί βασιλεύς προκινδυνεύει τών ύπό 
χείρα πρώτος αύτός κατά τών άντιπάλων κεντρίζων 'ίππου, κραδαί-
νων δόρυ, σπώμευος μάχαιραυ, τίς ούτω στρατιώτης δείλαυδρος καί 
ύπόκωφος καί τών όπλων, ά περίκειται, παράπαυ άυάξιος, ώς μή τώ 

1-2 ό - άχίτωνας : Is. 58, 7. 2 -3 τάς - νιπτόμενος: Ps. 25, 6; 72, 13. 
3-4 ώ ; - λιπαινόμενος: Mat. 6, 17-8. 5-6 είς - έπιρροαϊς: Mat. 5, 45. 
13-14 τόν - βαπτόμενος: cf. Horn. 11.13, 279 (cf. 17, 733): τρέπεται χρώς et 3, 35: 
ώχρός τέ μιν είλε παρειά;. 14-17 εΐ - έδικαίωσεν: cf. Luc. 18, 9 sqq. 
17 όσα - εκριπίσας: cf. Ps. 1, 4. 21-22 τό - χιτώνιον: alludit ad Gen. 3, 21; 
cf. p. 161, 28 ; 178, 34-7. 25-26 σύμφυτος - 3εώσεως : quoad sensum cf. 1 Pe. 4,13. 
29 3νητοΙ - βαίνοντες: cf. 1 Pe. 2, 21 et Horn. Od. 2, 406. 29-30 τών - μέτοχοι: 
quoad sensum cf. Rom. 8, 17; Hb. 3, 14. 

3—4 τήν τ. κ. έργασίαν V 21 τουτωΐ V 26 τη ; alt. Vs 
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δε I σπότη ταύτόζήλος δείκνυσ3οα καί οΐ συγκάμνειν καί συμμογείυ και 
συυδιαφέρειυ εκάστης του κίνδυνου; εκ δέ τοΟ όμοιου καί κρείττονος, 
εϊ Χριστός νηστείαν ήσπάσατο, ό μηδόλως του νηστεύειν δεόμενος, 
υπόδειγμα καί τύπος αρίστης πολιτείας ήμϊν γινόμενος καί ΰπαλείφων 

5 εις μονομάχιον, δι' ου θνητοί καί βλητοί καί έπίκηροι πεφηνότες τοϋ 
άσαρκου τε καί άναίμονος περίεσμεν πολεμήτορος, όστις των απάν-
των μή ουχί νηστεύειν ελοιτο; 

"Aye τοίνυν ό μεν στρατιώτης έμοϋ τοϋ επί γης βασιλεύοντος 
στρατολογείσ3ω καί Χριστώ τ ω παντάνακτι την πανοπλίαν τοϋ 

10 Πνεύματος άμπεχόμενος καί ώς μέν τόξον τάς χείρας έντείνων εις δέησιν, 
ώς δέ βέλος την προσευχήν άφιείς καί βάλλων οϋτω τους εξ άφανοϋς 
τοξεύοντας, ούκ αυτός δέ μόνον οπλίτης γινέσ3ω πνευματικός καί τά 
τακτικά άμφιδέξιος, αλλά και τό κτηνώδες ίδιον σκήνος εύήνιόν τε τή 
νηστεία καί εύδρομον έ'στω τι3είς καί πρός δχησιν έπιτήδειον του τών 

15 Χερουβείμ επιβαίνοντος. 
Οί ιερείς ένδύσασ3ε δικαιοσύνην κάκείνοις άν3αμιλλώμενοι, περί 

ών φησιν ό (Δαυίδ)" ,,Μωϋσής καί 'Ααρών έν τοις ίερεϋσιν αΰτοϋ καί 
Σαμουήλ εν τοΤς έπικαλουμένοις τό όνομα αύτοΰ· έπεκαλοϋντο τόν 
Κύριον, καί αύ(τός) εϊσήκουεν α υ τ ώ ν ό Θεός, σύ εύΐλατος έγίνου 

20 αύτοϊς καί έκδικών επί πάντα τά επιτηδεύματα αύτών," τοϋτο τά 
πρός ήμδς έπείγεσ3ε γίνεσ3αι, όπερ τά πρός Θεόν ύμδς όρδσ3αι χρεών, 
Θεώ συγγινόμενοι, 3εούμενοί τε και 3εο0ντες ήμδς, άγιαζόμενοί τε καί 
άγιάζοντες. 

Οί δέ της μοναδικής μερίδος ώς ήδη τοϋ νηστεύειν ο ντε ς έ3άδες και 
25 μέλισσαι σννή3εις τοις άν3εσι παρά βραχύ τι τών αγγέλων έλαττο-

νείσ3ωσαν εαυτούς ώς εξόν έκχοΐζοντες καί πυρός σύμβολον τό μέλαν 
τι3έμενοι καί τοϋ έν τη μελέτη μέν τών 3είων λογίων έκκαομένου, μά-
λιστα δέ τοϋ ποδηγοϋντος εις άρετήν τούς έν νυκτί τών πα3ών, όποιον 
καί τόν τοϋ πυρός στΰλον μαν3άνομεν τόν τοϋ πάλαι 'Ισραήλ προη-

30 γούμενον ή γοϋν τό φαιόν της περιβο|λής έναργές τεκμήριον προβαλ-
λόμενοι τοϋ τόν ήλιον της δικαιοσύνης άκτΐσι 3ερμοτέραις προσβάλ-
λειν σφίσι κατά τήν άσματίζουσαν ούτωσί νύμφην ,,μέλαινά είμι καί 
καλή, ότι παρέβλεψε με ό ήλιος." 

2 έκ — κρείττονος : a pari et a fortiori. 26 τό μέλαν: color habitus monastici ; 
cf. p. 161, 26 sqq. 30 φαιόν: i. q. μέλας. 

9-10 τήν - άμιτεχόμενος: cf. Eph. 6, 11. 13 κτηνώδες: fort, ex Ps. 72, 22. 
14-15 τοϋ - έπιβαίνοντος: cf. Ps. 17, 11. 16 ol - δικαιοσύνην: Ps. 131, 9. 
17-19 Μωϋσης - αύτων: Ps. 98, 6. 19-20 6 - αύτών: Ps. 98, 8. 25-26 irapà 
βραχύ - έλαττονείσδωσαν : Ps. 8, 6. 28-30 όττοΤον - προηγούμενον : cf. Exod. 13, 
21-2. 31 ήλιον δικαιοσύνη;: Mal. 3, 20 (4, 2). 32-33 μέλαινα - ήλιος: 
Cant. 1, 5-6. 

15 Χερουβείμ Sa: Χερουβίμ V 17 ό Μωϋσής Sa 19 είσήκουσεν Sa 
L X X in Ps. 98, 6 : εϊσήκουεν lectio Psalterii Turicensis 
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Οΐ δε της τάξεως της λοιπής καί του λαώδους αθροίσματος, οί μεν 
ττρός τον ομοιον ζήλον έρεθιζέσθωσαν, οΐ δέ και προς μετάνοιαν γ η π ο -
νείτοοσαν καί τον σταυρόν αίρέτωσαν τοΰ Χριστού τόν έλαφρόν, ώς 
αυτός μαρτύρεται, καί θώματα ποιείτωσαν αρετών δακρύων έπαρδό-

5 μενα νάμασιν. οΐ δέ περί την ροπήν των ζυγών και την των συναλλαγ-
μάτων μετάμειψιν εν νω τό τάλαντον φέροντες, ö τοις εαυτού δούλοις 
ό Κύριος διενείματο, την του πονηρού καί οκνηρού οίκέτου κατάκρισιν 
ύφοράσθωσαν και την εκ βραχέων εις πλείστα τού πιστού καί αγαθού 
ζηλούτωσαν πρόβασιν. καί έκαστος, εί μή γε διά πάσης της των άρε-

10 των συστοιχίας χωρεϊν δύναιτο, την γοϋν τίνων αίρετιζέσθω κατόρ-
θωσιν, ιν' ώς είς κλίμακα μίαν βαθμίδες πλείονες τα θεοφιλή έργα διατι-
θέμενα εϊησαν άνοδος εις Θεόν, οίσπερ ταύτα καί διαπέπρακται. 

ΟΟτω στρατηγοί και φυλαί παλαίτεροι ένέκλιναν εθνη άλλόγλωττα· 
ούτως οΐ τρεις παίδες ώφθησαν χρυσού εύρροιζότεροι καί πυρός σθενα-

15 ρώτεροι έκκαυθέντος εις έπταπλάσιον ούτω Δανιήλ λιμω προσπαλαί-
οντας λέοντας εδειξεν ούτω Θεόν 'Ηλίας έν Χωρήβ έθεάσατο καί θεό-
π τ η ; εγεγόνει Μωσής ή μάλλον ήκηκόει θεός Φαραώ μαστίζων τοις 
στοιχείοις Αίγυπτο ν καί χειρών έκτάσει μυριάδας τρεπόμενος· ούτως 
Νινευϊται Θεού άπόφασιν έστησαν, άλλά καί 'Ισραήλ άλφίτοις έξ Αϊγύ-

20 πτου μόνοις ένσκευασάμενος, δ δήπουθεν νηστείας σύμβολα, τήν Έρυθράν 
άβρόχως έπέζευσεν, οί δ' Αιγύπτιοι τριστάται, ών τα ΰεια κρέα και οΐ 
λέβητες, ώσεί μόλιβδος εν ύδατι σφοδρώ κατέδυσάν τε καί διεφθάρησαν. 

II Χθές ούν ώς πάπυρος ύλοχαρής καί κάλαμος φίλυδρος ταϊς ήδοναϊς 
ΐλυσπώμεθα, ε ύ ρ ί π ι σ τ . . . τ ίνος*** (νύν δέ) ώς εύριζοι φοίνικες έξαν-

14 Vocis εύρροιζότεροι etymologia non liquet; ευροιζον χρυσίον hab. Eustath. 
Op. p. 62, 38, άργύρου εύροιζότερον Nicetas Hist. 856, 8, ubi Bekker cum Lachmann 
corr. όβρυζοτέρου ; vox ευρροιζοί revera cum όβρυζο; ( = purus) Synonyma esse 
videtur, cf. Sophocles, Lexicon s.v. όβρυζος: „also ευρυζοί, less correct εϋροιζοζ". 
23 ττάττυρος - φίλυδροζ: humidus = mollis, voluptuosus, cf. Plat. Symp. 196 a, ubi 
Eros Oypòs τό είδος vocatur; Plut. Amat. p. 751 Α - B ; p. 89, 4 -5 ; 182, 5; 191, 28; 
Hist. 8, 13; 863, 10-11. 

3 σταυρόν . . . έλαφρόν: cf. Mat. 11, 29-30, ubi autem ζυγόν έλαφρόν legitur; 
σταυρόν pro ζυγόν fort, ex Mat. 10, 38. 6-8 τό - ΰφοράσ3ωσαν: cf. Luc. 
19,11-27. 13 ούτω - άλλόγλωττα: fort, alludit ad 1 Regn. 7, 2sqq.; vide infra 
p. 183, 19-20. 14-15 οΰτω$ - έπταπλάσιον: cf. Dan. 3,19 sqq. 15-16 ούτω -
εδειξεν: Dan. 6, 18 sqq. 16 ούτω - έδεάσατο : 3 Regn. 19, 8sqq. 16-17 δεότττηζ -
Μωσής: Exod. 3, 1 sqq.; 24, 12 sqq. 17 ήκηκόει - Φαραώ: Exod. 7, 1. 
17-18 μαστίζων - Αϊγυπτον: Exod. 7, 8 sqq. 18 χειρών - τρειτόμενοί : Exod. 
17, 11 sqq.; cf. Hist. 22, 8-9. 18-19 ούτως-έστησαν: Ion. cap. 3. 19-22 άλλά-
διεφδάρησαν: Exod. cap. 12-14. 21 τριστάται: ex Exod. 15,4. 21-22 ώ ν -
λέβητες : cf. Exod. 16, 3. 24-p. 126, 2 ώς - άρεταϊς: cf. Ps. 91, 13-4. 

24 εϋρππστόν Sa post τίνος litterae fere 25 desunt 
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θήσωμεν έν οϊκω Κυρίου πεφυ | τευμένοι καί τη των δακρύων άλμυρίδι 
τρεφόμενοι και ώς ή κέδρος ή εν τω Λιβάνω πληθυνθώμεν ταϊς άρεταϊς. 
αεί μεν ουν ήμεΐς οί την κλήσιν Χριστού περικείμενοι βιοΰν όσίως καί 
σωφρόνως καθηγετούμεθα μηδέ χρόνους καί καιρούς διαστέλλειν της 

5 ες τό θείον εύαρεστήσεως, άλλ' άπασαν την ζωήν ώς ήμέραν τίθεσθαι 
μίαν κατά γε την (του) καλού έργασίαν καί την των εντολών άκρίβειαν 
έπεί δέ τον λόγο ν τούτον οϋ πάντες χωρεϊν ίσχύομεν, την yoüu των 
νηστειών προθεσμίαν εις ΐλαστήριον καιρόν όρισθεΐσαν καί της χρο-
νικής περιόδου δεκάτωσιν μη ταϊς λοιπαϊς επίσης ήμέραις άμελώς δια-

10 νύσωμεν αλλ' ώς Χριστός υπήκοος γέγονε τφ ΤΤατρί μέχρι θανάτου, 
θανάτου δέ σταυρού, ούτω καί ήμεΐς Χριστώ καθυπείκοντες μετά βρω-
μάτων καί παθών καθαρεύσωμεν. 

Καί εϊπερ δικαιοσύνη μέν έθνος ΰψοΐ, ελαττονοϋσι δέ φυλάς άμαρ-
τίαι, ώς Σολομώντι καί τη άληθεία δοκεΐ, πάντως καί τά κατά τό γένος 

15 ημών ουκ άλλως υπέστη ταπείνωσιν είτε μην έλάττωσιν καί ύπόπτωσιν 
καί ή παμβασίλεια πόλις ήμών πυρί κατηθάλωται και παν δ τι χεί-
ριστον άνθρώποις πέπονθεν ες δεϋρο πατουμένη ποσίν αλλοφύλων 
αίμοχαρών, εί μή γε δικαιοσύναι μέν έξέλιπον, έκαστος δέ ήμών οπίσω 
τών πονηρών έργων αύτού πεπόρευτο. 

20 "Ω τίς 'Ιερεμίας όδύραιτο τά ημέτερα ή ποίος χρόνος παρασύρη 
τής λήθης τω ρεύματι δσα ήμϊν άπέκειτο καί ίδεϊν καί παθείν; πόλεων 
αλώσεις, ναών ερημώσεις, σκευών παναγών βεβηλώσεις, ανδρών οίμω-
γάς, γυναικών όλολυγάς, σκυλεύσεις, μεταναστεύσεις, καί τδλλ' όπόσα 
τό τεθνάναι δρώσι του βιώναι πολλώ αίρετώτερον. είδες, Κύριε, μή 

25 παρασιωπήσης· έπιλαβού όπλου καί θυρεού καί άνάστηθι εις τήν 
βοήθειαν ήμών μηδέ άπώση εις τέλος* επαρον τάς χεϊράς σου έπι τάς 
ύπερηφανίας αύτών, καί δν τρόπον ή μας έπεφύλλισαν, ούτως αύτούς 
έπιφύλλισον. 

Τάχα δ' αν καί τά προς εω ταυτί χείρω εϊδον καί επαθον ών ή 
30 δυσμή δεδυσπράγηκε καί πολλώ δυσαχθέ|στερα τών εκεί συμπεπτώ-

κασιν, εί μή Θεός έγκατέλιπε σπέρμα τήν βασιλείαν μου (εάν γάρ θέλω 
καυχήσασθαι, ούκ εσομαι άφρων, κατά Παύλον φθέγξασθαι τόν πνευ-
ματορήτορα) και χειρών ετέρου Ήρώδου καθάπερ πρότερον τόν επί 
τών κυμάτων πεζεύσαντα μαθητήν καί φρουράς παραδόξως εξείλετο 

4-5 μηδέ - εύαρεστήσεω;: alludit ad 2 Co. 6, 2. 10-11 ώζ - σταυρού: Phi. 2, 8. 
13-14 δικαιοσύνη - άμαρτίαι : Prov. 14, 34. 18-19 δικαιοσύναι - πεπόρευτο : 1er. 
16, 12. 22-23 ανδρών - όλολυγά$: cf. Hist. 760, 7-8. 24 τό - αίρετώτερον: 
cf. Hist. 390, 8-9. 24-25 είδε?-παρασιώπηση;: Ps. 34, 22. 25-26 έπιλαβοϋ-
ήμών: Ps. 34, 2. 26 μηδέ - τέλος : Ps. 43, 24. 26-27 επαρον - αύτών: 
Ps. 73, 3. 27 -28 δν - έπιφύλλισον: Lam. 1, 22. 31 ε ί - σ π έ ρ μ α : Is. 1, 9. 
31-32 έάν - άφρων: 2 Co. 12, 6. 33-34 καί - μαάητήν: cf. Act. 12, 6 sqq.; Mat. 
14, 29. 

6 του addidi 33 έτερων V 
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καί τοις ώδε παρέπεμψε μέρεσιν. ίστε γάρ, ΐστε πάντες T O U S κόπους, 
τάς αγρυπνίας, τήν εκ τώνδε των τόπων εις ετέρους άμειψιν, τά ένεδρά 
τίνων καί πονηρά διαβούλια, τήν εις έθνη τά πρόσοικα πολλάκις άφιξιν, 
τήν εκείθεν σύναρσιν, τάς εν ταΐς Έλλησποντίαις ΤΤηγαΙς των ίδρώτων 

5 πηγάς· α δή πάντα συνηνέχθη τε καί κατεπράχθη τή βασιλεία μου,οΰχΐνα 
κέρδος καρπώσωμαι ϊδιον (ούχ ούτως εγώ πλέον φίλαρχος ήπερ 
φιλόπατρις) αλλ' ίνα των έφων άποσοβήσαιμι πόλεων τό κατά πδσαν 
εύπέτειαν τήν 'Ρωμαϊκήν ΰπεισιόν έπικράτειαν δαα καί νέφος άκρίδων 
καί κεϊρον ταύτην καί ληιζόμενον έπιζεφύριον έπάρατον σύνταγμα 

10 καί στήσαιμι της πρόσω φοράς τήν κατά γάγγραιναν νόσον άεί τά 
σύνεγγυς νεμομένην άγχέμαχον Λατινικήν στρατιάν. 

Μετά τοιαύτης προθέσεώς τε και πεποιθήσεως τήδε κάκεϊσε κατά 
δίαυλον ή βασιλεία μου περιήρχετο νϋν μεν έκτρεπομένη καί προς μόνην 
της σημαίας αυτής τήν άνέμωσιν τά τον Εΰξεινον δεικνύντα κακόξεινον 

15 μειράκια, νύν δέ συμπλεκομένη τω μιγέντι τοις έθνεσι καί μαθόντι τά 
τούτων επιτηδεύματα κάπί τούτοις δρώσα έκδίκησιν καί δεσμούς έως 
τραχήλου έγείρουσα, νϋν δ' άλλοις έπιοϋσα καί τά τούτων σνστρέμ-
ματα διαλύουσα δσα καί παιδίων επί ψάμμου αθύρματα, ό δ' εντελής 
μισθαποδότης Θεός και τάς επί στήθους εννοίας έκαστου των άνθρώ-

20 πων ζυγοστατών, τήν θερμήν όρμήν καί τον υπέρ του καλού ζήλον 
της βασιλείας μου προσδεξάμενος, εις τήν βασίλειον ταύτην άνηρ-
πάκει περιωπή ν Δαυίδειον τό χρίσμα καί τήν άρχαιρεσίαν ταυτίζουσαν 
δωρησά(μενος· ώς) εκείνος της Ιούδα πρώτως έπέβη φυλής, είτα 
καί τοϋ παντός | 'Ισραήλ, καί ή βασιλεία μου ές δεϋρο των πρός ακτίνα 

25 'Ρωμαϊκών υπεριζάνουσα πόλεων πέποιθεν ώς ó πρωτότοκον θέμε-
νος τόν Δαυίδ, υψηλό ν παρά τοις βασιλεϋσι της γης, καί προσεπιδούς 
ύστερον εκείυω τήν των ετέρων φυλών κληρούχησιν καί της Σιών τήν 
κατάσχεσιν, αύτός καί τά της βασιλείας μου κατευθύνων διαβήματά 
τε καί διαβούλια πατεΐν επάνω δφεων καί σκορπιών εξουσίαν χαρί-

30 σαιτο καί κατ' έθνών άνδρίσασθαι δοίη των τήν 'Ρωμαίων διειλη-
φότων ώς οϋδ' αϊ μέλισσαι τά μελίκηρα. 

1-3 Ϊστε - διαβούλια: alludit ad 2 Co. 6, 5. 5 -6 οϋχ - ίδιον: Phi. 2, 21; 
cf. p. 131, 27 sqq. 15-16 νυν - επιτηδεύματα: cf. Ps. 105, 35: έμίγησαν έυ 
TOÏÇ iSveai et Ez. 20, 18: âv TOÎÇ έτπτηδεύμασιν αύτών μή συναναμίσγεσ3ε. 
16—17 δεσμού? έως τραχήλου: Hab. 3, 13. 18 δσα - ά3ύρματα: cf. Horn. II. 
15 ,362-4 ; infra p. 136,34; Hist. 136, 22. 19 μισδοπτοδότηΐ: ex Hb. 11,6 . 
19-20 tòs - ζυγοστατών : quoad sensum cf. Hb. 4,12 et Prov. 24,12. 22 Δαυί-
δειον - χρίσμα: cf. 1 Regn. cap. 16; Ps. 151, 4. 23-24 ώ; - Ισραήλ: cf. 2 
Regn. 2, 4 et 5, 3. 25-26 ό - γήξ: Ps. 88, 28. 2 6 - 2 8 ττροσεττιδούς -
κατάσχεσιν : cf. 2 Regn. cap. 5 sqq. 28 κατευδύνων διαβήματα: cf. Ps. 36, 23 (al.). 
29 ττατεϊν - εξουσίαν : Luc. 10, 19; cf. Hist. 392, 10-1 et 868, 8-10, ubi Ps. 90, 13 
citatur. 

23 (ώς) εκείνο; Sa 29 τε V s 
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"Εστσι δε ταύτα δήπουθεν, είπερ διά νηστείας καί προσευχής και 
της των καλών εργασίας, εϊπω δε καί της ές την βασιλείαν μου εύπει-
θείας, τόν Θεό ν θεραπεύσομεν* βούλεται γάρ τό θείον τοις δι' αύτοΟ 
βασιλεύουσιν υπείκειν εύμαρώς τό άρχόμενον καί ραδίως ύττενδιδόναι 

5 καί μηδαμώς έτεροζυγεϊν τοϊς τά κοινά χειρίζουσι πράγματα* έπεί 
καί τάξις εστίν ή τό παν συνέχουσα, τάξις εν ώραις, τάξις έν ήλίω καί 
άστρασι, τό δε δη μείζον, τάξις εν πνεύμασιν, εϊπερ καί πνεύματα προ-
φητών προφήταις υποτάσσεται, καί ουδέν τών πάντων τό χρήσιμον 
αυτής διαπέφευγεν. εϊ τοίνυν ούτω πολιτευόμεθα, έρούμεν αν τω δρει 

10 τούτω· ,,άρθητι καί βλήθητι εις την θάλασσαν," τω λιθοκαρδίω γένει 
τών Ιταλών καί μετεώρω κατά λόφους καί βουνούς τό φρόνημα, όπερ 
έν θαλάσση την πορείαν θέμενον κατέδραμε την ήμετέραν καί πλατύ 
κατ' αυτής έπικέχηνε- καί τών πατρίδων αύθις λαβώμεθα, ών άμαρ-
τόντες άπεσφαιρίσθημεν αύται δέ είσι τό άρχαϊον καί πρώτον ημών 

15 ενδιαίτημα, ó παράδεισος καί ή προς Έλλησπόντω πόλις τού Κυρίου 
τών δυνάμεων, ή πόλις του Θεού ημών, τό εύρριζον άγαλλίαμα πάσης 
της γης, ή παρά πασιν εθνεσι περιμάχητός τε καί περιώνυμος. 

Καί γένοιτο, Χριστέ βασιλεϋ, ó συντριβών πολέμους έν ΰψηλω 
βραχίονι, ό διασκορπίζων εθνη τά τους πολέμους έθέλοντα, ό θανα-

20 τών καί ζωογονών, || (ό) παιδεύων καί πάλιν ΐώμενος, ό διά τών ευω-
νύμων καί δεξιών πηδαλιουχών | καί διεξάγων άρίστως τά άνθρώπινα 
πράγματα, νύν μεν τ(ήν τών) ημερών τεσσαρακοντάδα πάντας ή μας εύ-
αρέστως διηνυκότας δσαι τά έκ νεκάδων σοι αναστάσιμα, έφεξής δέ καί 
τά κατ' έχθρών κροτήσαί σοι νικητήρια* εϊ δέ και τά εισιτήρια έορτά-

25 σομεν ής έκπεπτώκειμεν πόλεως εις έλευθερωτήν Μωσήν καί τόν έπανά-
γοντα την αίχμαλωσίαν Σιών Ζοροβάβελ κριθείσης τής βασιλείας μου, 
εϊη αν τούτο τών σών θαυμασίων έργων θαυμασιώτερον καί τών πώ-
ποτε τελεσθέντων εξαίσιων έξαισιώτερον. οτε καί τά λοιπά θρέμματα 
της φωνής άκηκοότα της βασιλείας μου ώς εις μάνδραν μίαν τήν προ-

30 τέραν αρχήν άλισθήσονται, ά τω τέως ουκ έστιν έκ τής αυλής ταύτης* 
καί γενήσεται μία ποίμνη, εις ποιμήν, εις δόξανσήν καί καύχημα τής κλη-
ρονομιάς σου, ω πρέπει μεγαλωσύνη τε καί προσκύνησις άμα τω Πατρί 
καί τω άγίω Πνεύματι, νύν καί άεί και εις τούς αιώνας τών αιώνων, αμήν. 

3—4 δι'αύτοϋ βασιλεύουσιν: Prov. 8,15. 7-8 πνεύματα - υποτάσσεται : 1 Co. 
14, 32. 10 άρ3ητι - δάλασσαν: Mar. 11, 23. 10-11 τω - φρόνημα: cf. 
Hist. 761, 8 sqq.; alluditad Is. 40, 4. 14 sqq. αύται etc.: cf. Hist. 763, 4 sqq. 
et 782, 16 sqq. 15-16 Κυρίου τών δυνάμεων: cf. e.g. Ps. 23, 10. 16-17 ή -
γη$: Ps. 47, 2-3. 18 ό - πολέμους: Idt. 9, 7 et 16, 2. 18-19 εν - βραχίονι : 
Ps. 135, 12. 1 9 ό - έδέλοντα : Ps. 67, 31 ; cf. Hist. 868, 7. 19-20 ó (alt.) -
Ιώμενος : Deut. 32, 39; 1 Regn. 2, 6. 25-26 els - κριδείσης: cf. infra p. 147,1. 
5-6; 160, 19; 175, 33; Hist. 765, 13-4. 28-31 ότε - ποιμήν: alludit ad Joh. 
10, 16; cf. Hist. 826, 21 sqq. 31-32 τή$ - σου: cf. e.g. Exod. 15, 17. 33 eïç -
αίώνων : cf. Tob. (S.) 14, 15; Ps. 83, 5. 
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ΙΔ 

Τ ο υ α ύ τ ο ϋ · Λ ό γ ο ς έ κ δ ο 3 ε ! ς ε π ί τ φ ά ν α γ ν ω σ 3 ή ν α ι 
εϊç τ ο ν Λ ά σ κ α ρ ι ν κυρ Θ ε ό δ ω ρ ο υ β α σ ι λ ε ύ ο ν τ α τ ω ν έ φ ω ν 
' Ρ ω μ α ϊ κ ώ ν π ό λ ε ω ν , ό τ ε οι Λ α τ ί ν ο ι κ α τ ε ϊ χ ο ν τ η ν Κ ω ν -
σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ν , ό δε έκ Μ υ σ ί α ς ' Ι ω ά ν ν η ς κ α τ έ τ ρ ε χ ε μ ε τ ά 

5 Σ κ υ 3 ώ ν τ ά ς δ υ σ ι κ ά ς ' Ρ ω μ α ϊ κ ό ς χ ώ ρ α ς . 

Φασίν Άλέξανδρον, εκείνον δ' 'Αλέξανδρου, ός εκφύς Φιλίππου 
στρατείαν ήλασε βαρεϊαν κατά Δαρείου και μόνος εξ απάντων της εω 
πάσης έκράτησε, φιλολογεΐν τά πλείστα και σοφών τοις άρίστοις σνγ-
γίνεσ3αι, εν πολλοίς δέ και είω3έναι λέγειν επί τφδε μάλιστα ταΐς 

10 τών πράξεων μεγίσταις ένασμενίζειν και μεγαλοκίνδυνος είναι και 
φιλοκίνδυνος, δπως βαρβάρους μέν νικφεν "Ελληνες, υπό δ' Ελλήνων 
αυτός άνακηρύττοιτο και εΐ'η | τις εντεύθεν αθάνατος φύσιν λαχών επί-
κηρον και καλώς οΐμαι δραν και λέγειν Άλέξανδρον, και μή μόνον 
Άλέξανδρον, άλλα καί πάν3' ετερον αυτοκράτορα φιλότιμον κατ' 

15 Άλέξανδρον. επιδίδωσι γάρ άπαν τό έπαινούμενον καί πρόεισιν απαν-
τ ο χ ή γης τοις του λόγου πτεροϊς κουφιζόμενον, ώσπερ ΰποφ3ίνει 
καί Λή3ης βυ3φ παρασύρεται τό μή λ ό γ ω διακρατούμενον καί ούτως 
δ' ειπείν, αϊ μέν πράξεις χειρών, αϊ δέ χείρες Μουσών έπιδέονται, ϊν' 
αΐ μέν δρώσιν εργα πολέμια τ ω δραστηρίω της φύσεως, τ ά δέ ώς άλιάσι 

20 ταϊς σελίσι παραδιδόμενα τό του χρόνου περφεν μέγιστον πέλαγος, 
καί κατά τούτο, οίμαι, ούκ επίπαν διώρισται τ ά τόν Έρμήν έκδιιστώντα 
τού Άρεος ούδ' όποίως εχει πρός τήν άπόφασιν ή κατάφασις· ει γάρ 
οΐ λόγοι έργων σκιά, ή δ' άεί συνέπεται τοις εργοις κα3ά τοις σώμασιν, 
έκ του άναμφιλέκτου δήπου3εν ταϊς άρίσταις πράξεσι και τοις κατορ-

25 3ωτικοϊς έν πολέμοις άναξι συμπρόεισιν Έρμης ό διάκτορος και συμ-
φυής όραται καί σύν3ακος· τεκμήριον δ' ού φημι άναμφήριστον ό 
της Καλλιόπης παις Όρφεύς κάν ταϊς είκόσιν αύτού ταϊς χαλκήρεσι 
συναγωνιών οίον Αλεξάνδρου τάς λαμπρός με3' όπλων νίκας άναδου-
μένω καί ίδρώσιν άπας περιαντλούμενος. 

8—9 φιλολογεΐν - συγγίνεσ3αι : cf. Plut. Alex. cap. 7-8. 9—13 έν - έτπκη-
ρον: mihi ignotum. 17 Λήθης βυ3ω : locus communis, cf. Geop. Praef. 4. 
21 -22 ούκ - "Αρεος: cf. p. 37, 20. 25 διάκτορος: cf. Horn. II. 2, 103; Od. 5, 43. 
26—29 ό - περιαντλούμενος: cf. Arrian. Anab. 1, 11, 2: καί iv τούτω άγγέλλεται 
τό Όρφέως . . . άγαλμα τό εν Πιερίδι Ιδρώσαι ξυνεχώς' . . . Άρίστανδρος δέ . . . 
θαρρεί ν έκέλευσεν Άλέξανδρον δηλοΰσάαι γάρ, ότι ττοιηταίς . . . ττολύς πόνος εσται; 
vide etiam Plut. Alex. 14 ,5 ; Ps.-Callisth. Vita Alex. 1, 42, p. 47 b 18-48 a 11 
Müller (lui. Val. 1, 46); Niceph. Chrysob. p. 24, 9 sqq. Treu. 

22 et Sa: ol V 23 ήδ' V 
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Έττεί τοίνυυ ταύ3' ούτως εχει, κράτιστε βασιλεύ, καί νικητής ήμίν 
έπανήκεις καί τροπαιούχων ό έξοχώτατος, άγε κατά3ου τά όπλα επί 
βραχύ, διανάπαυσον τον ϊππον, των μόχθων άνάπνευσον, τους ιδρώ-
τας άπόσμηξον, την κόνιν άπόμορξαι, ήτις ώς αϊ άχναι τάς άλωάςτήν 

5 ίεράν παλύνει σου κεφαλήν αλλά δή καί σάλπιγγα την άριζήλην μή 
το ένυάλιον ενδούς αλαλάζει ν, άλλ' οίον το πομπικόν τε καί τό προσό-
διον, Έρμαϊκά ενώτισαι ρήματα, καλώς ήγώνισας, λαμπρώς ήρίστευ-
σας, γενναίως διή3λευσας· δει σε λοιπόν καί τον επί τοις κατωρ3ω-
μένοις επαινον δέξασθαι, κα3άπερ οι άθλοϋντες πρότερον τήν έγγρα-

10 φήν καί τον στέφανον. οΟκουν εκ3ηλυνοϋσιν οί λόγοι σε, μή δέδι3ι 
τούτο· παροξυνουσι δέ μάλλον | καί προσεπιρρώσουσιν είς εργα μεί-
ζονα (καί άν)ώτερα, ώσττερ πάλαι καί τον Άλέξανδρον τά Τιμο3έου 
κρούματα ένε3έαζον πρός όπλένδυσιν. έπαινος γάρ τοΤς μεν βλαξί καί 
3ηλυδρίαις εκνευρισμός καί γυναικισμός· καί τους τοιούτους αν τις 

15 3εάσαιτο παραπλησίως ταΐς ψηχομέναις ύσί τάς γαστέρας ύπό τών 
επαίνων τά ώτα κνωμένους καί πως άνιεμένους εις άνανδρότητα· 
τοϊς δ' άνδρικοΐς και γεννάδαις καί ών αΐ μεν χείρες εν έπιμελείαις άεί, ό 
δέ βίος άραρώς τε καί σύντονος, κέντρον είσίν είς άρετήν τά εγκώμια 
καί παρά3ηξις προς άλλων άριστευμάτων αύτούργησιν, ώσπερ εν 

20 είκόσιν εΐλικρινέσι και κατόπτροις λείοις τοις λόγοις τά σφών άναμαν-
3άνουσι κατορ3ώματα, κα3άπερ καί Ήλεκτρα του άδελφικόν άνεγί-
νωσκε βόστρυχον τοις εαυτής πλοκάμοις παρεξετά ζούσα. 

Δοτέον τοίνυν τω λόγω τάς άριστείας σου καί είσοιστέον τον επαι-
νον κα3ά τι κέρμα καί όφλημα δίκαιον εϊ γάρ συ τάς νίκας περί πλεί-

25 στου τί3ης άεί καί διά μελέτης εχεις τά τρόπαια, οΰδ' οΐ λόγοι λήσον-
ται δήπου3εν τοΤς λαμπροΐς τών έργων έμφύεσ3αι καί τι3έναι ταύτα 
τοϊς άπανταχή διαβόητα, ότι μηδ' έκ γένους διαδοχήν, άλλ' ά3λον 
αρετής καί καμάτων καί τραυμάτων άντίδοσιν τό άρχει υ 3εό3εν ε'ίλη-
φας. έκάλει μεν γάρ σε προς βασιλείαν καί τών όλων ύπερεκά3ιζε 

30 καί κήδος βασίλειο ν καί τό του γένους εΰποτμον καί επίσημο ν καί τό 
βραχύ τ ι παρ' 'Αγγέλους ήλαττονήσ3αι τους τά 'Ρωμαίων σκήπτρα 
χειρίζοντας· τών δέ πραγμάτων άλλως ριφέντων και πανσπερμίας 
ε3νών έσπερίας χειρωσαμένης τήν πρωτίστην και καλλίστην τών πό-
λεων καί άλλων άλλη διασκεδασ3έντων τών ες ήμας ευπατριδών καί 

35 πάντων τον περί ψυχής τρεχόντων καί τών μέν άπαναστάντων, τών 
δέ μεινάντων μέν επί τής πατρίδος, ουκ έπαμυνάντων δέ τή πατρίδι, 

5 σάλπιγγα άριζήλην: cf. ρ. 120, 11. 12-13 ώσπερ - όπλένδυσιν:cf. ρ. 
54,26. 17 ών - άεί : cf. Prov. 13, 4. 2 1 - 2 2 καθάπερ - παρεξετάζουσα: 
cf. Aesch. Choeph. 168 sqq. 27-28 άάλον - άντίδοσιν : cf. p. 57, 31. 31 β ρ α χ ύ -
ήλαττονήσ9αα: Ps. 8, 6. 32 των - ριφέντων: cf. ρ. 19, 20. 35 τον -
τρεχόντων: cf. ρ. 10, 12. 

11 παροξύνουσι V 16 άνδρότητα V a 0 
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άλλά καί κατεπεμβαινόυτωυ μάλλου αύτης και πλεΐου εαυτούς αίσχυ-
υόυτωυ, οίς έκόυτες τοις κρατούσιυ ύπέκυπτου έ3νεσι καί τρύφους 
άρτου καί κοτυλαίου | κεράσματος την ελευάερίαν άγενυώς άπεδίδουτο, 
καί τού καιρού μουονουχί φωνήν άφιέντος κατά περίτρανου κήρυκα μή 

5 τύχης πέττευμα, μή γένους κληρούχημα, άλλ' άνδρείας δώρημα καί 
πολλών ίδρώτων βράβευμα προκεϊσδαι τήν βασιλείαν, μόνος εξ α-
πάντων αυτός ταΐς τών όλων γνώμαις άντίρροπος γέγονας· οΰ yàp δια-
δράς τους πολεμίους άπεψιλωμένος πάντων πλήν της άρετής || καί 
του σώματος ώς εκ φλοίσβου θαλαττίου πάλαι 'Οδυσσεύς ό πολύ-

10 μητ ις * * * όρων καί σταθμούς έσχάτους έζήτησας, επίσης τοις άλλοις 
φιλοψύχοις εύ πράττειν έαυτόν μονώτατον προμη3ούμενος. 

'Αλλά τ ί ; οΰ δίδως υπνον τοις όφθαλμοΐς, ούδ' έπισταλάττεις τοις 
κροτάφοις άνάπαυσιν 3ρηνεϊς κατά προφήτην πολύδακρυν όσα δυσ-
χερή τη νέα Σιών έπεισήρρηκε, κάκ τών παρόντων τά μέλλοντα φαν-

15 ταζόμενος και τά δεινά προδήλως ορών έφέρποντα (κακόν γάρ επί 
κακώ έστήρικτο πάντη) τά μεν αύτίκα διοικείς συμφερόυτως, τά δέ 
προασφαλίζη και δλην σφίσιν απονέμεις τήν μέριμναν. περιέρχη τάς 
έωας πόλεις, εις λόγους ερχη τοις ένοΰσι, τί3ης ϋπόψια όσα πείσον-
ται πάνδεινα, εί μή σοι πείσονται τάχιον τούτοις έπιπλήττεις, εκείνοις 

20 επιτιμάς· νύν μεν έκκλησιάζεις τά λαώδη συστήματα, νΰν δέ παραλαμ-
βάνων ιδία τούς λογίμους καί συγκαλών ες συνδείπνιον πολυγύμναστος 
τό ήθος καί ποικίλος τήν γνώμην δείκνυσαι, ε'ί πως άναθάλψεις ούτως 
τό άπεσβηκός ήδη τών 'Ρωμαίων φρόνημα· έπεί καί πάντες ώς ούράνια 
φάσματα τά είς δοκίδας διεκτεινόμενα τό δόρυ τό Λατινικόν ύπεβλέ-

25 ποντο. ήνέσχου πολλάκις και βλασφημούμενος, έυιαχού δέ ράβδου 
άπειλήσας βακτηρίαν άπένειμας καί κυρώσας εχ3ραν φιλίαν έκρά-
τυνας, où ζητών τό εαυτού, τήν δέ σώτειραν τών πόλεων πασών 

3 κοτυλαίου: cf. Hsch. κ 3812: μικρά' τταρά τήν κοτύλη ν. 

2—3 τρύφους — κεράσματος (άπεδίδοντο) : prov. videtur, cf. Hist. 808, 8-9. 
4 - 6 toö -βασιλε ίαν : cf. Hist. 756,4-6. 9-10 ώς-ττολύμητις: cf. Horn. Od. 5, 282 
sqq. ; vox φλοίσβο; tantum in Iliade, e.g. 5, 322. 10 σταθμούς έσχάτους : cf. 1er. 
9, 1. 12-13 oü - άνάπαυσιν: Ps. 131,4. 14 νέαΣιών: cf. Hist. 784,19. 
15-16 κακόν - έστήρικτο: cf. p. 182, 13-4 ; Horn. II. 16, 111; prov., Zenob. 5 ,69 ; 
Karathaiiasis 113. 25 ήνέσχου - βλασφημούμε νος: cf. 1 Co. 4 ,12 . 25—26 ράβ-
δον άττειλήσας: alludit ad 1 Co. 4, 21. ράβδον . . . βακτηρίαν: fort, alludit ad 
Ps. 22, 4 : ή ράβδος σου καί ή βακτηρία σου, αΰταί με παρεκάλεσαν. 27 οΰ -
έαυτοΟ: Phi. 2, 21; cf. p. 127, 5-6. 

2 τρύφος V 9—10 post ττολύμητις quadraginta fere litterae desunt (fort, 
ήρας τους όφ3αλμούς σου εί; τά μακρά τών cf. Ps. 120, 1) 24 έκτεινόμενα V a 0 
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μετιώυ στρατήγησιν, ούδ' οττως περιβαλή τη υ πορφυρίδα και ύπο-
δύση τό έξέρυθρον πέδιλου, άλλ' ϊυα τό κηρεσιφόρου βάρβαρου άπελά-
σειας καί τή ττατρίδι βοηθήσης κακώς πασχούση και στεγούση | τά 
πάντων των δειυώυ δυσαχθέστερα* ηΰξω κατά του εκ Ταρσού θεοκή-

5 ρυκα της κοινής προκινδυνεύων ελευθερίας καί άυάθεμα είναι υπέρ των 
ομογενών καί συμφύλων σοι. 

Βαβαί τών ίδρώτων σου, βασιλεϋ, οίς ένελιμνάσθης πολλάκις τοϊς 
ευ ταϊς Πηγαϊς τη πόλει κοντοφόροις άν3αμιλλώμενος, ίδρώτωυ εκεί-
υωυ, δι' ών ειτήγασεν ήμΐυ τά σωτήρια καί σύ δ' αύτός ώς ευ υάμασιν 

10 Ώκεανίοις λουσάμευος ήλιος χαριέστερος ήμΐυ άνατέταλκας· ώ τών 
σών έκεϊσε διακοντίσεων, εν αίς άττώσω τά δεινά τά προσέρποντα- ώ 
τώυ άκραδάντων εξελιγμών καί τών ίθύ τών πολεμίων τοϋ δολιχοσκίου 
σοι δόρατος ανατάσεων, δι' ών άνώράωσας μεν τά ημέτερα ήδη κείμενα 
χθόνια, ταις δε κεφαλαΐς τών πολεμίων θάνατον τανύσκιον εβαλες. 

15 όντως ή εκείθί σου ιππασία σωτήριος ήμίν άναπέφηυεν, έκεϊ δέ τάς χεί-
ρας έγνώσ9ης άμαχος καί ξυστόν διαγκωνίσασ3αι άπαράβλητος, καί 
ώς λέων εριαύχην όλκιμος καί όξύρροπος και ώς άετός ώκυπέτης τά ίχνη 
άνεξιχυίαστος- επεί καί ώς ει δι' αιθέρος εβαιυες ή γοϋυ άυέμωυ ήλαφρίζου 
ταϊς πτέρυξιν είτε μήν έπλούτεις τό ήλιακόν άεικίνητον, μικρού και 

20 τάχιον έννοήματος τήδε κάκεΤσε περιήρχου καί πε ρ ι ίππευες. 
Δόξαν δέ σοι καί Πέρσαις έπιστηναι καί τω σφών άρχισατράπη 

προς λόγους έλθεΐν, ώς επί τό εύ καί οΰτως τά 'Ρωμαίων τολυπεύ-
σειας πράγματα, περισσότερος έφάνης της φήμης· δς γάρ άκοή παρεί-
ληπται σφίσι πρότερον βασιλέως κηδεστής καί τη εύγενεία πολύς, 

25 τούτον όφθαλμοίς καί πείρα τότε κατειληφότες στρατηγία διαπρε-
πέστατον μεγαλόφρονά τε καί φιλοκίνδυνον, πλείστης όσης φιλοφρο-
σύνης ήξιωκότες και στρατιάν συμμαχίδα έπαμησάμενοι άσμενοι εξ-
έπεμψαν ασμευον οτε καί χρηστών ελπίδων 'Ρωμαίους ένέπλησας, ώς 
ήδη και Περσώυ συμφρονησάντων 'Ρωμαίοις και συνθιγγανόντων 

30 αΰτοϊς τού "Αρεος, και θαρρεϊυ έπεπείκεις άπειρηκότας έφ' απασιν, 
ώς έπί δεξιω ήδη τω τών πραγμάτων άποτελέσματι, καί μη μέλλειν 
ενήγες μήτε μήν όπωσούν άναδύεσθαι, άλλ' άνδρίζεσ3αι, άλλά μάχε-
σ9αι. I 

14 τανύσκιον: al. tantum de arboribus, cf. Oppian. Cyneg. 4 ,356; Nicet. Eugenian. 
3, 315. 

2 κηρεσιφόρον : cf. Hist. 868, 2 ; Horn. : κηρεσσιφόρητος, II. 8, 527. 4—6 ηΰξω -
σοι: Rom. 9, 3. 9 -10 ώς - άνατέταλκας: cf. Horn. Od. 3 , 1 ; 10, 191-2; lavari 
in Oceano apud Horn, tantum de Sirio, II. 5, 6. 12 δολιχοσκίου: cf. Horn. 11.3, 346; 
Od. 19,438. 15 ή - σωτήριος: Hab. 3, 8. 17 έριαύχην: cf. Horn. II. 10,305 
(al.), ώκυττέτης: cf. Horn. II. 8, 42; 13,24. 17—18 τά - ανεξιχνίαστος: cf. Prov. 
30, 18-9. 

10 Ώκεανίοις minus recte pro Ώκεανείοις 26 τε V s 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:29



V 111 Sa 1121113 ΛΟΓΟΣ ΙΔ 133 

Άμέλει και ση μήνας τη σάλπιγγι τό εις πόλεμου εγερτήριου άτεχυώς 
άρχαγγελικόν άλάλαγμα τό εκ νεκρών άναστάσιμον, τό της Τυρση-
υικής κώδωνος εκείνης έδεδείχεις άπήχημα - ήν γάρ ίδεϊν ώς εκ σημά-
των άλλων τών οικημάτων τους δειλανδροΰντσς άνεγρομενους και 

5 τους τρεττομένους τον χρώτα πρός μάχη υ άρρευουμέυους, γεγαυωμέ-
νους τά πρόσωπα, τί μοι προς τά μεγαλοπρεπή ταϋτα και νεανικά 
κατορθώματα τό 3άρσος καί τό μένος, δπερ ή Παλλάς Ά3ήυη τ ω Τυ-
δείδη παρέσχετο, ή τε τών μυρμήκων ες ανθρώπους μετάμειψις, τό 
της εύσεβείας ΑίακοΟ περίπυστον γνώρισμα; α γάρ οΐ μϋ3οι τοις 

ίο ήρωσιν έπευφήμησαν προσάπτοντες έκείυοις τά τή φύσει άσύμφωυα, 
ταύτα εφ1 ημών εις έργον αυτός έξενήνοχας· τους γάρ εκ τών ημετέρων 
τάξεων μηδέ μέτωπο ν κόρυ3ος πολέμιας κατιδεΐν στέγοντας καί μυρμή-
κων άγεννεστέρους εις εργα "Αρεος, ή γουν τ(ούς) τό κράνος "Αιδου 
περι3έσ3αι διφώντας, ήνίκα καιρός εις μάχην έκτάσσεσ3αι, τούτους 

15 αυτός μεταναδεύσας ή καί, ώς ειπείν, μεταλλοιώσας έκ φυγοπολέμων 
άπέδειξας μαχητάς, όπλίτας άπό ψιλών, έξ υπωροφίων σκηνήτας, εξ 
οίκουρών αΐ3ριάζοντας, έξ αχρείων τους ϊπποις Άρραβικοϊς καί 
Νισσαίοις χρωμένους όχήμασι καί μασχαλιστήρσι διαδέοντας, τούτους 
καί τεχνωμένους σκεπαστήρια περιβλήματα του ίππείου σώματος 

20 παντός διικνούμενα. 

Ούκέτι παρά πασσάλω 'Ρωμαϊκή άσπίς άπηώρηται καπνού άπό-
ζουσα, ούδ' ό βελοφύλαξ γωρυτός 3ριπηδέστατος, ουδέ τό εύκαμπές 
τόξον εύρώτος εμπλεων, ούδ' έτεροκλινές τό άυεμοτρεφές δόρυ καί νή-
νεμον καί ακράδαντου, ούδ' άξυντελές τό έγχος ώς ΐω δαπανώμενον. 

25 ουκ ή ν άρα λόγος απλώς διάκενος ούδ' εις άέρα μάτην χεόμενος, αλλ' 
εύ3υβόλως άγαν έκτοξευόμένος, ό κρείσσον είναι γνωματευσάμενος 
έλάφων στρατεύματος έξηγείσ3αι λέοντα ή γοϋν έλαφον ηγεμονεύει ν 
λεόντων συντάγματος, εί δέ καί φωνή ν άκούω Θεού τά τών ζ ώ ω ν 
καταρτιζομένην εύπτόητα καί φλόγας πυρός διακόπτουσαν, ούκ 

30 άπα|δόντως φαίην άν ταύτοδύναμα καί τά σά ήγεμονικά ρήματα καί 
τάς τακτικάς με3όδους, αύτοκράτορ 3εοειδέστατε. 

1 - 2 σημήνα;-άναστάσιμον: alludit ad 1 Th. 4, 16. 2—3 Τυρσηνικης κώδω-
νος: cf. ρ. 56, 5 - 6 . 5 τρεπομένονς τον χρώτα: cf. Horn. II. 13, 279 (al.). 
7—8 όπερ - παρέσχετο : cf. Horn. II. 5, 121 sqq. 8 - 9 ή - γνώρισμα : cf. p. 95 ,15 . 
1 2 - 1 3 μηδέ - "Αρεος: cf. Horn. II. 16, 70 -1 ; Hist. 754, 6 -9 . 13 Kpávos 
"Αιδου: cf. p. 38, 15. 15 φυγοπολέμων: cf. Horn. Od. 14 ,213 . 21 παρά πασσάλίρ : 
cf. p. 118, 18-20. 22 εϋκαμπέ;: apud Horn, tantum de falce, Od. 18, 368; de arcu 
Horn. Hymn. 27, 12. 23 άνεμοτρεφές : alludit ad Horn. II. 11, 256: άνεμοτρεφές 
εγχος ; agnominatio (νήνεμον) apud Horn, non invenitur. 2 6 - 2 8 κρεϊσσον - συν-
τάγματος: dictum Chabriae apud Ps.-Plut. Reg. Imp. Apoph. p. 187 D; Philippi 
Maced. apud Stob. 4, 13(54), 61; vide etiam Gnom. Vat. 555 (p. 198 Sternbach). 
2 8 - 2 9 φωνήν - διακόπτουσαν: cf. Ps. 28, 9 et 7. 

1 7 - 1 8 ίππους . . . χρωμένοις V 18 νισαίοις Y 
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Tò δ' έτι τούτου περιφανέστερο ν, ουκέτι μετά τη υ σήυ επιστασία ν 
αϊ 'Ρωμαϊκαί πόλεις άντιβλέπουσιν άλλήλαις και τούς θεσμούς άγνο-
ούσαι της φύσεως αί μεν τωδε προσνεύουσι και φιλίως προσπλέκονται, 
ai δ5 εκείνον εκτρέπονται και άλλω τό βλέμμα χαρίζονται· ούδέ φυλή 

5 φυλή και 'Ισραήλ είσι και Ιούδας" ούδ' οί μέν δαιμουίοις και où θεω ττροσ-
πίπτουσιν, οΐ δε τω Βάαλ άμαθώς υποκλίνονται (ταύτα δή τά παρά 
προφήταις πάλαι ταλανιζόμενα καί χθες τε καί πρώην παρ' ήμΐν άτεχνώς 
άνομούμενα), αλλά πδσαι φυλαί συμφρονήσασαι καί συνιοϋσαι εις 
γνώμης ταυτότητα ου τήν ράμνον ες αρχήν έπικρίνουσιν, ουδέ τίνα 

10 ίμάτιον μέν έχοντα καί τήν του σώματος καταστολήν εύπάρυφον, των 
δέ πολεμικών παντάπασιν άιδριν και άτεχνώς υπέρου ψιλότερον ες τό 
φρονείν καί πράττειν τά δέοντα, αλλά τον πρώην κατά δίκην ήγεμο-
νεύοντα καί τότε των δλων ές άρχαιρεσίαν ένδεξιώτερον. 

Καί τά μέν πρώτα κατ' άρίστην τινά || καί πρόοδον καί προχείρισιν ές 
15 στρατηγόν σε πάντες προβάλλονται σφέτερον, επειτα τοις έπαινετέοις 

προβαίνοντες έκεΐνα τά Δαυιτικά σοι προσφυώς ύποψήλαντες· ,,περίζω-
σαι τήν ρομφαίαν σου επί τον μηρό ν σου, δυνατέ, καί εντείνε 
και κατευοδοϋ καί βασίλευε", ές βασιλέα χρίουσιν αυτοκράτορα 
ώς τον έξ Ίεσσαί ή μέν 'Ιούδα φυλή πρότερον, ò δ' άπας 'Ισραήλ 

2ο ύστερον, δπερ ούν καί έφ' ηλίου εστίν ίδεϊν, ώς άνεισι τον έώον ορίζοντα, 
καί άμα των νεφών αί συστάσεις διασκίδνανται καί νύξ μέν φωτί μεθίστα-
ται καί μειδιά τό σύμπαν περίγειον διασπειρομένων πανταχή τών 
άκτίνων, οί δ' αστέρες ώς βραχύφωτοι άποκρύπτονται, μηδ' ότιπέρ 
είσι γινωσκόμενοι, τούτο δή καί έπί σοι συμβάν κατείδομεν, φωστήρ 

25 ήμέτερε βασιλευ" τοϋ γάρ βασιλείου άρματος έπιβάς καί τά των κρατούν-
των σύμβολα περι3έμενος | τους μέν τυραννικούς τον τρόπον καί στασιώ-
δεις δσα και πυγολαμπίδας άπημαυρώκεις καί κατά τών θηρίων τά 
ήμερόκοιτα ταις σφετέραις άναγκάζεις ένθάπτεσθαι· è δέ καί ώς Βήλ 
πέπτωκε καί έτερος ώς Δαγών συντέτριπται. 

30 ΤΑρα δέ μετά τό φοινικοϋν πέδιλον καί τήν του στέφους άνάδησιν 
όπωστιοϋν καθυφήκεις καί της πρώην ένδεδώκεις καί προς βραχύ τι 
προθέσεως ή κατά τον ύποδυόμενον τό κέλυφος σκώληκα σπανίως 
έποπτάνη στρατηγοΐς καί στρατεύμασιν ; ούκ εστίν ειπείν, ούκ εστίν 
άλλ' έννομον ανθρώπων έπιστασίαν, ού γνώμην αυθαίρετου τήν 

4-5 ούδέ -'Ιούδας : cf. Hist. 827, 3; Zach. 12, 12-14; Grabler ad loc. 5 -6 ούδ' -
ττροστππτουσιν : cf. Bar. 4, 7. 6 ol - υποκλίνονται : cf. 4 Regn. 17, 16; 1er. 39, 
29 et 35. 7 χΒες τε καί -πρώην: cf. p. 3, 17. 9 ού - έττικρίνουσιν: cf. 
lud. 9, 14; Hist. 827, 13-4. 10 ¡μάτιον έχοντα: Is. 3, 6. 11 ϋττέρου ψιλότε-
ρον: prov., cf. Apost. 17, 65; Karathanasis 129; Hist. 97, 8-9. 16-18 ττερί-
ζωσαι - βασίλευε: Ps. 44, 4-5. 19-20 ώζ - ύστερον: cf. 2 Regn. cap. 2 et 5. 
2 8 - 2 9 ό - συντέτρπτται : cf. Is. 46, 1 et 1 Regn. 5, 3-5. 3 4 - p . 135,2 αλλ' -
άνοπταυλαν: locus communis, cf. Praechter, Antikes p. 481 cum not. 3. 

2 βλέττουσιν V a 0 11 άίδριν? V 
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βασιλείαν εϊδώς καί προσθήκη ν μόχθων, où τρυφής χορήγησιν ουδ' 
άνάπαυλαυ, ούδέ μήυ άγυοώυ, ώς οίου τό άρχέτυπου, τοιούτου και τό εξ 
αύτοΟ ίυδαλλόμευου καί ώς φιλεϊ τό αρχόμενου έξομοιούσθαι τά ιτλεΐατα 
τω αρχουτι, τά μέυ των πρώην βασιλέων επιτηδεύματα, καί τούτων, 

5 οι τήυ βασιλείαν ώς ναΟν κατέδυσαυ αύτανδρον, δσα καί χαρακτήρας 
των πολλών λωβητήρας ώς άπό τίνων κύρβεων καθαιρείς των πόλεων, 
τά σά δ' άντεγκολάπτεις εντάλματα κατά τιυα υεοτύπωτα ακριβή 
μορφώματα, εί καί λίαυ εργώδες σοι τόδε και δυσεγχείρητον, οία μηδέ 
κηρόν εύένδοτον μετιόυτι και ραδίως έναποματτόμευον τά των σφραγίδων 

10 εϊκάσματα, άλλ' άνθρωπίνας καρδίας άπολαξεύοντι τύποις άλλοις 
ενδιαστρόφοις προχαραχθείσας καί χρονισάσας τοίς οΰκ επαινετέοις 
ίυδάλμασιν. όποϊαι δ' εμφάσεις αϊ σαι καί οία τά άντεγγραφόμενα, 
νικητικώτατε βασιλεύ, αύτά βοώσι τά πράγματα- έκ δ' αύ των θείων 
άκηκοώς φωνών „μακάριος ό ποιήσας καί διδάξας", ούχΐ τοις 

15 μεν στρατιώταις επιτάσσεις θωρήσσεσθαι καί τό δόρυ διαβαστάζειν 
καί τον ίππου έτοιμάζειν εις πόλεμον και τω "Αρει μέλπεσθαι, αΰτός δ' 
επί σκηνής καθήμενος ενηχή τους προς λύραν άδοντας καί περισκοπεΐς 
του άπαγγελούντα, τί τό κατά μάχη υ συμβάυ καί εί υευικήκαμευ ή καί 
ήττήμεθα, άλλ' αυτός τον ηγήτορα μη ψευδόμενος πρώτος αναβαίνεις 

20 τον ίππου τόν πολεμήτορα καί | θωρακίζη προ τών άλλων καί τό 
έ'γχος πάλλεις τό μείλιυον, τό βριθύ καί μέγα και στιβαρόν. 

Είδώς δέ καί χρημάτων τά πράγματα ώνια, où τά χρήματα πραγ-
μάτων αντάλλαγμα, ούκ άποδειλιας προς άργύριον ουδέ περί τάς 
δόσεις σμικρολογή ουδ' επαγγελτικός όρα τις ώς ό Δώσων έπικληθείς 

25 'Αντίγονος, άλλα τελεσιουργός τών υποσχέσεων γίνη καί ώς ου τις 
ετερος τών πάλαι φιλότιμος τε καί μεγαλόδωρος. έκ γοϋυ τώυ 1'ργων 
σου τουτωυί και τώυ τακτικώυ μεθοδεύσεων τό μέυ κουτοφορικόυ 
Λατιυικόυ άνεστάλη, ειπείν δ' οίκειότερον, τής ήμετέρας αΐσχρώς 
άπελήλαται- μάλλον μεν ούν καί περί σπουδών καθικέτευσαυ καί τήυ 

30 πίστιυ ευορκου ώμολόγησαυ οί τήυ γήυ πασαυ τω δόρατι μετεωρίσειυ 
κομπάζουτες. 

Τά δ1 άμφιστρεφόμευα του Πόυτου μειράκια καί τούτου ύπεισιόντα, 
ώσπερ και μάνδρας λέοντος ΰπεισι κυώδαλου του θηρός έκεϊθευ μεταυα-
στάυτος, τήυ δέ Νικομή<δ)ους ύπουοθεύουτα καί κατά ληστείαυ τώυ 

14 μακάριος - διδάξας: Mat. 5, 19. 16 τω "Αρεϊ μέλπεσ3αι: cf. Horn. II. 
7, 241. 17-18 âiri - συμβάν: uti Achilleus apud Horn. II. 9, 186-9 et 11, 599 
sqq. 21 εγχος μείλινον: cf. Horn. II. 5, 655. βρι3ύ - στιβαρόν: cf. Horn. 
II. 5, 746 (al.). 24-25 έτταγγελτικόξ - 'Αντίγονος: cf. Plut. Paul. Aem. 8 , 3 
(Coriol. 11, 3 ; Etym. Magn. 294, 2). 30—31 oí - κομττάζοντες : alludit ad dictum 
Archimedis : πα βώ καί κινώ τδν γδν, cf. Simpl. In Arist. Phys. 7 ,5 (Comment, 
in Arist. Gr. X p. 1110, 5); Xzetz. Chil. 2, 133 (p. 48 Leone); Hist. 791, 3-4. 

3 άρχόμενον : άρχου Υ 27 τούτω i V a 0 
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ταύτης όρων επιβαίνοντα εδειξας εκ των έργων δύστηνα καί νήπια τό 
φρονεΐν καί καθ' εαυτών τά όπλα βαστάζοντα, ώς ò του μύθου τά 
λίνα πίθηκος, άλλη ν γαρ τραπέσθαι προθέμενος, την άμαξιτήν καί 
πασι βάσιμον καί ίθύ των πολεμίων φέρουσαν, άλλην έστείλω παρά 

5 δόξαν σφίσιν, ανάντη τε καί λοχμώδη και πετρών προτομαΐς δυσέμβολον 
δτε καί τά σκολιά εις ευθέα τιθείς καί τά δυσπόρευτα εύπόρευτα δεικνύς 
τοις στρατεύμασι πη μέν αυτός ώς στύλος πυρός προηγοϋ τών συντά-
ξεων τοις δπλοις απαστράπτων καί παμφαίνων τοίς στρατηγήμασι, 
π η δε φωτί ποιητώ χρώμενος την νύκτα διελεύκαινες ές ήμέραν καί τό 

10 σκότος εις φώς μετέβαλλες. καλαί μέν ούυ καί του Γεδεών αϊ ύδρίαι, δι' 
ών ή Μαδιάμ έξηφάνισται, κατ' ουδέν δ' (ήττον) εκείνων και ή ση 
μέθοδος ευμέθοδος καί εύμήχανος πρός την κατ' αντιπάλων έφοδον καί 
την τοΰ στρατού άπόσκοπον δίοδο ν όθεν και εις πλατυσμόν έκδούς καί 
ποδί άψόφω μηδαμώς προσδόκιμος έπιστάς τοις άντίφροσι καί διαπλώ-

15 σας ώς | σαγήνη ν τά τάγματα τόν μέν στρατηγοϋντα μείρακα όσα καί 
στρουθίον λεληκός οικτρόν καί μάτην πτερυγίζον συνείληφας, τό δέ 
περί έκεϊνον όπλιτεύον, ö μέν άπέταξας εις σφαγήν, ó δέ εις φυγήν, δ 
δέ εις ελεον έπεί και άμικτον ουδέν παρά σο! καί άκρατο ν εις πανώλειαν, 
άλλα παρενείρων τοις εργοις τόν ϊλαον οΰχ άμα τήν χείρα ώπλισας, καί 

20 κυροΐς τόν θάνατον, άλλα καί τήν Ιπιστροφήν ένίων καί τόν μετάμελον 
κατά θείαν πρεσβεύων μίμησιν τήν τομήν έπέχεις καί άναβάλλη τήν 
διχοτόμησιν. 

Άλλ ' οΰπω άκριβώς κατέθου τά δπλα, καί κατά Περσών τό δόρυ 
τιταίνεις έπεισφρησάντων είς ήμέτερον φρούριον κακώς παθόν ύπό του 

25 πυρός. Πέρσαι μέν γάρ ώς είς σεσαρωμένον οίκημα τό ε'ρυμα μεθ' ορμής 
έπεισέδυσαν κατά τό παρ' Ευαγγελίοις πονηρόν πνεύμα τό μεθ' ετέρων 
εαυτού σκαιοτέρων πνευμάτων τω άνθρωπείω έπεισπΐπτον σώματι 
διά τήν κένωσιν εκείνου και τήν ούδενός άντενοίκησιν σύ δ' άφιγμένος 
έκεϊσε καί πύρ άνάψας πολέμιον Πέρσας μέν ώς μέλισσας τω καπνω της 

30 μάχης έναποπνίγεις και πιμπρας ώς ζωύφια τό πύρ περισκαίροντα || καί 
τάς πιαλέας θρυαλλίδας περιιπτάμενα, τοις δέ πρώην τού φρουρίου 
οίκήτορσιν ώς ó της καμίνου σβεστήρ άγγελος έφίστασαι τρισασπάσιος. 

Έπί δέ της θερμής ταυτησί νίκης έπί τόν νέον ώρμηκώς Άχιτόφελ 
δσα καί παιδιών έπί ψάμμου άθύρματα τά τούτου διαλύεις συστρέμματα· 

35 ό μέν γάρ κατά γένος ή μι ν συναπτόμενος, ταΐς δέ γνώμαις άλλοεθνής καί 

2—3 ώς - πίθηκο; : alludit ad Aesop. Fab. 219 Hausrath; cf. Babr. 157; Hist. 
717, 4-5. 6 τά-δεικνύς: cf. p. 7, 12-3. 7 ώς - πυρός : Exod. 13 ,21-2. 
9—10 τό - μετέβαλλες: Is. 42, 16. 10—11 καλαί - έξηφάνισται: cf. lud. 
7, 16 sqq. 13 ε!; πλατυσμόν: Ps. 17, 20 (al.). 14 ττοδί άψόφω : cf. 
p. 108, 24-5. 25-28 ώς - άντενοίκησιν: Mat. 12, 43-5. 32 ώς - άγγελος: 
Dan. 3, 49. 33 τόν - Άχιτόφελ: cf. 2 Regn. 15, 12 sqq. 34 δσα - άθύρ-
ματα: cf. p. 127, 18. 

11 ήττον addidi 30 ττνττράς V a c 
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της εαυτού -πατρίδος ακρατής πολέμιος καί ών καί δεικνύμενος, ώετο 
φρεναπατώμενος, ό έπίρρητος καί προς όφεώδη πανουργίαν ήκονημένος, 
αρχήν έαυτώ μνηστεύσασ3αι και χωρών καί πόλεων 'Ρωμαϊκών έπιβή-
τωρ όφ3ήσεσ3αι, εϊ τω κηδεστή Πέρση συυερί3ω χρήσεται καί χείρα 

5 συχνήν εκείθεν λήψεται. άμέλει καί μετά δυνάμεων Περσικών επιών ό 
κατά μόνων τών οικείων είδώς άνδρίζεσ3αι έ'κειρε τό μή συμφρονοϋν 
όμόγλωττον ώς άλλόφυλον σύ δ' εις άκοήν | ώτίου ταυτί δεξάμενος 
τω τολμητή τών αθέμιτων έξ αντιστάσεως αύτίκα φανείς ώσεί και 
κολοιόν ξενόπτερον μάλα ευχερώς άπελήλακας· τών δέ συν έκείνω πολε-

10 μίων ους μεν έκκεντήσας εις ϋπνον κατεύνασας χάλκεον, ους δέ ποσί και 
ϊπποις ποδώκεσι πρίασ3αι τήν σωτηρίαν ήνάγκασας, ους δέ συλλαβών, 
και τούτων, δσοι μέν τό γένος πολλοί, τον δέ πλοϋτον βα3εΐς μηδέ 
τδλλα χαμαίζηλοι, δεσμοϊς εως τραχήλου υπέβαλες. 

Άμέλει καί δυσί ταύταις προσβολαΐς τε καί άντιτάξεσιν οί Πέρσαι 
15 τό ήττον άπενεγκάμενοι ουκέτι καί προς άλλη ν συμπλοκήν ήρρενώθη-

σαν, τών δέ συνήθων κλεμμάτων τε καί ληστευμάτων καί τών ες πρου-
πτον μαχησμών άποσχόμενοι άνιδσιτών βιών τά τόξα και χαλαροί προς 
πόλεμο ν γίνονται· ό δέ τό άρχει ν σφών ύπε ζωσμένος καί προς σπονδάς 
όρα και κα3ομολογεϊ σοι τρανώς τον φίλιον. ουκοϋν καί πρώτως άρτι 

20 'Ρωμαίοι νικώντες σπένδονται Πέρσαις. πρώην δέ ουχ ούτως τά Περσών 
καί 'Ρωμαίων προΰχώρει πράγματα· αλλ1 οί μέν τήν ήμετέραν λαμπρώς 
κατέτρεχον καί πόλεις δέ καί χώρας δέ τάς μέν άναστάτους έτίθεσαν 
όμολόγως χειρούμενοι, τάς δέ καί κα3' όρμήν μίαν έπιόντες έσκύλευον, 
καί νικαν ειω3ότες είχον καί τήν εκ της νίκης ύπεροψίαν έπιξενουμένην 

25 σφίσι βαρβαρικώς· άμέλει καί σοβαρευόμενοι καί τοις 'Ρωμαίων κατ-
οφρυαζόμενοι δυσπραγήμασιν ώνιον χρημάτων 'Ρωμαίοις τήν είρήνην 
παρείχοντο καί τάς φιλικάς σπονδάς, ούχ ώσπερ ήτουν 'Ρωμαίοι, αλλ' 
ώς ήνδανεν εκείνοις, έπέραινον. νυνί δ' εναλλα πάντα καί 3εό3εν 
λαχόντα σεμνοτέραν προμή3ειαν καί τυχόντα δεξιάς αλλοιώσεως. 

30 Εί γάρ δώρημα τέλειον καί χάρις αυτόχρημα 3εοδώρητος ΰψό3εν 
επικατέπτης 'Ρωμαίοις, χρεών δήπου και τά κατορ3ούμενα τω τοϋ 
δόντος μεγάλε ί ω συνάδει ν καί συμφωνεϊν τω έντελεϊ του δωρήματος, 
ώσπερ και τό δένδρον ϊσμεν έκ του καρπού κάκ της κομιδής του δένδρου 
τον γεωργόν. οΰπω γάρ ήλίου περιφορά εις κύκλον περιήκται ] τον 

3 - 4 έπιβήτωρ : violator, moechus, cf. Hist. 133,13; 293, 17; 532, 19. 

2 όφεώδη πανουργίαν: cf. p. 122, 19. 8—9 ώσεί - άπελήλακας : cf. p. 108, 8-10 ; 
KOAOIÒS ξενόπτερος hab. etiam Manasses Chron. 5550. 10 sis - χάλκεον: cf. Horn. 
II. 11, 241. 11 ποδώκεσι : cf. Horn. II. 2, 764. 13 δεσμοΐς έω$ τραχήλου: 
Hab. 3, 13. 2 8 - 2 9 3εό3εν . . . δεξιός αλλοιώσεως: cf. Ps. 76, 11. 30 δώρημα 
τέλειον . . . ΰψό3εν: cf. Jac . 1, 17. 33 τό - καρπού: Mat. 7, 20. 

12 μέν : μή V 28 δ' άναλλαΥ 32 μεγαλεϊονν 34 ούττω Sa: ούτω Υ 
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ευιαύσιον, και νϊκαί σε περιίστανται καί κυκλικώς περισκιρτώσι και 
διειλήχασι τρόπαια, οϋχ όπως των τού χρόνου πλείονα ημερών, όλλά 
και προς άλληλα περί πρωτείων διαφερόμενα. ώ βασιλέως εκ τροπαίων 
άρξαμένου μάλλον γνωρίζεσ3αι ή των της άρχης συμβόλων και τού 

5 παγκλεούς ονόματος" ώ βασιλέως πλειόνως περιστέλλεσ3αι φιλοΰντος 
τω στρεπτώ χιτώνι τοϋ "Αρεος ή τω άλουργψ έσ3ήματι και τω έκ λί3ων 
τιμαλφών διαδήματι. 

Χάρις σοι τοίνυν, παμβασιλεΟ προάναρχε Λόγε Θεοΰ, της ές ήμας 
κηδεμονίας και της τοϋ αΰτοκράτορος αναδείξεως. Δαυιτική σοι και 

10 τούτου ή εϋρεσις· κατ' εκείνον καί ήδε ή πρόβλησις. όντως κατά τό 
πλή3ος τών οδυνών ημών αϊ παρακλήσεις σου εύφραναν τάς ψυχάς 
ημών επαισας καί ίάσω· άπώσω καί ώκειώσω* εθανάτωσας καί πάλιν 
εζώωσας· κατήνεγκας και άνέστησας· γεγόναμεν παραβολή εν τοις 
έ3νεσι, κίνησις κεφαλής εν τοις λαοΐς, μυκτηρισμός καί χλευασμός τοις 

15 κύκλω ήμών άλλ' έπιστρέψας παρεκάλεσας και τον κοπετόν εις χαράν, 
εί καί μή πάμπαν, αλλ' οϋν μετέστρεψας. διήλ3ομεν διά πυρός καί ύδατος, 
τών έν μέσω λέγω κακών, ών πεπειράμε3α καί ών εις κόρον μετέσχομεν, 
άλλα καί παραψυχής μετέδωκας στήσας τάς ε3νών άπανταχή διεκχύσεις 
καί σπέρμα ήμϊν άσπάσιον υπολειπόμενος τον αυτάνακτα, ΐν' εχοιεν οί 

20 όλίγωροι και οί κατώδυνοι τάς ψυχάς καί οί άκηδιώντες τά πνεύματα 
και κατ' όρνιθας τούς αβέβαιους καί τών αστέρων τους πλάνητας 
πολύπλαγκτοι φερόμενοι, εν3α κάμψαντες τό γόνυ τής μακράς περιο-
δείας καί πλάνου τοϋ συχνού άνοχεύσονται. ήδύ μεν ούν 3εώμενον καί 
τό διατα3έν έν αέρι τόξον ώς εις σημεϊον παραλαμβανόμενον τοϋ μηκέτι 

25 εσεσ3αι ϋδωρ εις κατακλυσμό ν άλλ' ούχ οϋτως ώς ύπερήδιστόν τε και 
χάριεν 3έαμα βασιλεύς ó ήμέτερος, δ ν ϋψωσας εκλεκτό ν έκ τοϋ λαού σου 
καί öv αεί 3εώμενοι κατορ3ωμάτων αναβάσεις διατι3έμενον καί νικώντα 
έαυτόν τοις έπαλλήλοις άριστουρ|γήμασι τού φιλοτίμου σε δώρου τόν 
μεγαλόδωρον μεγαλύνομεν, καί φαμέν άν3ομολογούμενοι τά σά 3αυμάσια 

30 έπάξιον τού δεδωκότος τό δωρη3έν, τού προβαλόντος τό προβλη3έν, 
και τού χρίσαντος τό χρισ3έν. 

8 παμβασιλεϋ: Sir. 50, 15. 9 - 1 0 Δαυιτική-εύρεση: cf. Ps. 88, 21. 10-12 κα-
τ ά - ήμών: Ps. 93, 19. 12 επαισας - Ιάσω: lob 5, 18. ά π ώ σ ω - ώκειώσω: 
cf. Mich. 4, 6; Soph. 3, 19. 12-13 έ3ανάτωσας - έζώωσας: 1 Regn. 2, 6. 
13 κατήνεγκας - άνέστησας : cf. Tob. 13, 2: κατάγει εϊς άδηυ καί άνάγει. 13-14γε-
γόναμεν-λαοϊς: Ps. 43, 15. 14-15 μυκτηρισμός-ήμών: Ps. 43, 14. 15 έπι-
στρέψας - χαράν: Ps. 29, 12. 16 διήλ3ομεν - ύδατος : Ps. 65, 12. 18 παρα-
ψυχής μετέδωκας (contin. lin.. 16) : Ps. 65, 12. 19 σττέρμα - υπολειπόμενος : Is. 1, 9. 
20 άκηδιώντες τ ά πνεύματα: cf. Ps. 142, 4 et Bar. 3, 1. 21 κατ' - πλάνη-
τος: cf. p. 148, 37; Hist. 346, 16-7; 766, 5-6. 24-25 τό - κατακλυσμών : cf. Gen. 
9, 8-17. 26 ôv - σου: Ps. 88, 20. 27 αναβάσεις διατι3έμενον: Ps. 83, 6. 
29 μεγαλύνομεν: Ps. 33, 4 (al.); άν3ομολογούμενοι: Ps. 78, 13 (al.); τ ά - 3αυμάσια: 
Ps. 9, 2 (al.). 
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Εί γοϋυ χειρ Κυρίου ττερί σέ, βασιλεϋ, και δια σου μεθ' ημών Κύριος, 
τις ό καθ' ημών εσόμευος ; εί δε τις καί καταθρασυνθείς άνθοπλίσαιτο, 
όπως où θεομαχών κριθήσεται και άπρακτος άπελεύσεται ; σώζων γάρ 
σώσει Κύριος τη χειρί σου τον λαόν αυτού, έξειλεγμένον του περιούσιον, 

5 δς καί περιζωυνύει σε δύναμιυ καί τούς σούς βραχίονας ώς τόξου χαλκούυ 
δείκυυσι καί τίθησιν ύψηλόυ παρά τοις βασιλεύσι της γης. επεί και ώς 
άπό τίνος κέντρου της νικεπωνύμου ταυτησί πόλεως ορμηθείς και κύκλον 
διαγράψας των προς εω σχοινισμάτων 'Ρωμαίοις ώς εν γραφείω τω σω 
δόρατι ζήλω πλήττη και τίθης εν δεινφ καί φέρειν ουδαμώς εχεις, εί μή 

10 εύνοϊκώς σοι προσφέρονται καί κάμπτοιεν τους αυχένας καί τώ χορφ 
των ύποτεταγμένων εγγράφονται πόλεων, όπόσα ή καμπή του κύκλου 
καί τό διάγραμμα περιείληφεν εσωθεν. 

Άμέλει καί προς τά Πόντια κλίματα τό ορμή μα θέμενος τάς τάξεις 
άγήοχας· οϊ γάρ έκεϊσε νεανία τ ι vi προσρέψαντες, όμοιοι όμοίω, δυσδαί-

15 μονές άνδρί κακοδαίμονι έσκιατραφημένω παράπαν καί στίλβοντι τό 
σώμα γυναικώδει λειότητι, δέον προσπεσεϊν καί χείρα προτεΐναι τώ 
μεγαλεγχειρητη καί νικουργώ σοι Δαυίδ και ôv εξείλετο Κύριος καί 
προέκρινεν ώς έκ τών έργων τόν Δαυίδ άληθίζοντα, οί δέ τη Δαυιτική 
φρεναπατώμενοι κλήσει τουναντίον άπαν κακογνωμονοϋντες είργάσαντο 

20 ταύτόν τ ι δρώντες, ώς εί τόν αληθώς τών θηρών βασιλεύοντα λέοντα 
παρεβλέψαντο, ζώον δέ τ ι άνθείλοντο λεόντειον δοράν περικείμενον. 
όντως λαός μωρός καί ούχί σοφός ό λεώς ούτος καί παραδοθείς, ώς 
εδειξεν, εις νουν άδόκιμον, ώς μήτε δραν μήτε συνιέναι ούδαμώς τά 
καθήκοντα, καί μέγα κατ' εκείνους άφρονευόμενος, οί μετά μέθη ν παίζει ν 

25 άνέστησαν κάκ τών παιγνίων εις έργα | έξώκειλαν τών παιγνίων επίπαν 
γελοιωδέστερα ταυρόκρανον χοανεύσαντες καί ώς Θεώ προσπίπτοντες 
τώ ίνδάλματι. κατά δίκην τοίνυν || είς τους άπου ιάτας τούτους καί 
μοσχολάτρας άτεχνώς πορευόμενος συνέριθον είχες έφ' άπασι τόν τών 
εκδικήσεων Κύριον. ούκοϋν όμφ(αί) καί πρ<ορ)ρήσεις έκ τών θείων λογίων 

30 άνακεκαλυμμένως τό μέλλον σοι προεσήμαινον καί δεδομένην είχες 

7 νικεπωνύμου . . . πόλεως : i. e. Νίκαια. 

1 - 2 χ ε ί ρ - σ έ : cf. Luc. 1, 66. μ ε θ ' - έσόμενος: Rom. 8, 31. 3 - 4 σ φ ζ ω ν - α ϋ τ ο ϋ : 
cf. 1er. 46, 18 et lud. 6 ,36-7. 4 έξειλεγμένον τόν περιούσιον: cf. Deut. 14, 2. 
5 ô ç - δ ύ ν α μ ι ν : Ps. 17, 40. 5-6 τούζ - δείκνυσι: Ps. 17, 35. 6 τ ί3ησιν -
γή$: Ps. 88, 28. 14 όμοιοι όμοίω: cf. ρ. 158, 12. 17 σοι Δαυίδ: cf. ρ. 32, 22. 
21 ζωον - περικείμενον: alludit ad Aesop. Fab. 199 Hausrath. 22 λαόζ - σοφός : 
Deut. 32, 6. 22-24 τταραδο3είς - καθήκοντα: Rom. 1 ,28 ; cf. Hist. 826,21-3. 
24 άφρονευόμενος: cf. 1er. 10, 21. 24—25 oí - άνέστησαν: 1 Co. 10, 7; ad sqq. cf. 
Exod. cap. 32. 28-29 τόν - Κύριον: Ps. 93,1. 3 0 - ρ . 140,2 δεδομένην -
έχδροΟ: Luc. 10, 19. 

21 δοράν : δρδν V S a : corr. Ν. Bees, Κριτικά καί διορ3ωτικά είς βυζαντινά 
κείμενα, Viz. Vrem. 20, 1913, p. 63 30 διδομένην V 
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εκείθεν τήν εξουσίαν τοΰ πατεΐν επάνω δφεων καί σκορπιών καί εττί 
ττασαν την δύναμιν τοΟ εχθρού- καί Γραφικώς ειπείν, κροτούντες ήσαν 
επί σοί ποταμοί άναστοιβάζοντες τά ρείθρα καί τά νώτα ύποστρωννύν-
τες σοι έπ' αύτών κελητίζοντι. 

5 Καί σύ μεν εις ποτάμια νάματα τούς ίππους σου έπεβίβασας ταράσσον-
τας Οδατα πολλά κάκ της όχθης επανήγες άναμιξ εχων το πεζεϋον καί 
ίππεϋόν σου στράτευμα- οί δ' ενάντιοι προς την όψιν ταύτην προήγον 
άμεταστρεπτί φεύγοντες καί τοΤς άλλοις αύτάγγελοι γενησόμενοι της 
σης περαιώσεως τάς ψυχάς συγκεχυμένοι καί πνευστιώντες και τό κακόν 

10 της αγγελίας φέροντες έπί τοις προσώποις- ώστε καί πολλούς μεν των 
φρενών έξέκρουσαν τη άκοη τών απευκταίων σφίσι καί τοϋ τί δε! 
ποιεϊν επί καιρού παρέπλαγξαν, ένίους δέ καί προς πλείω μανίαν ήρέθι-
σαν, ώς όρδν εστί καί θήρας όμάζοντας προς την όψιν τοϋ σιδήρου 
μάλλον άγριουμένους και χωροϋντας ίθύ του βάλλοντος, ούκούν οί ες 

15 τέλος σκληραύχενες καί δυσήνιοι τά τών όρών είσανιόντες απότομα καί 
άτόξευτα καί τάς επί τό πάντη συνεπτυγμένας στενόπορον παρόδους 
προειληφότες, καί τοϋτο μεν δένδρων βαθυρρίζων καταβολαϊς, τούτο 
δέ καί ποιηταΤς πύλαις ές τό άβατον δλως αύτάς κρατυνάμενοι, επέμενον 
θαρρούντες τό μάχεσθαι κατά μεν πτηνών άγέλας κλαγγηδόν πετο-

20 μένων θρούν άσημο ν ες ούρανόν άναπέμποντες, επί δέ τοις όιστοις καί 
φαρέτραις ώς ό του Όμήρου κομπάζοντες Πάνδαρος. ,,δ γάρ καί δράσειε 
βασιλεύς;" παιανίζοντες ελεγον, „τί δέ καί σοφισάμενος ή μας ε|σεϊται 
κατασοφισάμενος ; όρη τά ώδε άγχινεφή και ύψίλοφα, επί δέ τούτων 
ημείς άλλοι τινές ούρανίωνες προφαινόμενοι ούδ' ορατοί τά πλεϊστά 

25 έσμεν τοις κάτωθεν της όψεως άτονούσης προς τό τοϋ ύψους αιθέριου · 
αΐ τε μεταξύ άλλήλων διερρωγυΐαι φάραγγες άτεχνώς είσι κοιλάδες 
Κλαυθμώνος και χάος άλλο καί ερεβος. ζητήσει πάντως στρατιώτας 
πτηνούς, εϊ προύθετο βασιλεύς ήμιν συμπλακήσεσθαι, ώς έκείθεν ώδε 
διαπταϊεν καί ήμϊν συμμίξαιεν. δεινός έστι τάς χείρας ό βασιλεύς, εύμή-

30 χάνος τάς φρένας, ανένδοτος τοις πόνοις, άτειρής έν τω μάχεσθαι· καί 
ϊσησι μέν καθ' "Εκτορα δΐον ήμέν επί δεξιά, ήδ' έπ' άριστερά βών 
άζαλέην κινεΐν καί ώς λέων θροείν τό άντίμαχον τά δ' ές μάχη ν όλως 
ούκ ϊσμεν άμηχανήσει δήπουθεν αϊγάγρους άκροβάτας μέλλων άναδι-
φαν καί γης άντιφέρεσθαι διαστήμασι καί παρόδοις στεναΤς έπενθλίβε-

35 σθαι κατ' άνδρα μόγις παρανοιγούσαις την δίοδον." 

2—3 κροτοΰντες - ττοταμοί: Ps. 97, 8. 3 άναστ. - ρεΐ3ρα: alludit ad Ps. 
113, 3 sive 77, 13. 4 έπ ' - κελητίζοντι: alludit ad Ps. 76, 20. 5 - 6 τους -
πολλά: Hab. 3, 15. 9—10 τό-προσώττοις : cf. Hist. 518, 11-12. 19 π τηνών 
άγέλας: cf. Soph. Aias 168; κλαγγηδόν: hapaxlegom., II. 2,463;Spoöv: hapax legom., 
II. 4, 437. 21 ώ; - Πάνδαρος: cf. Horn. II. 5, 171-3. 26-27 κοιλάδες 
κλαύθμωνος : Ps. 83, 7 coniunct. cum χάος - ερεβος : Hes. Theog. 123. 31—32 ϊσησι -
κινεΐν: cf. Horn. II. 7, 238-9. 
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Καί οΐ μέυ έν τούτοις ήσαν καί τοιαύτα μετά κόμπου έφθέγγοντο· 
σύ δ' έπάδων σφίσι ταυτί τα προφητικά- „ιδού έγώ άποστελώ 
θηρευτός καί θηρεύσουσιν ύμδς επάνω όρους παντός," δια-
φίης ές πόλεμον τά στρατεύματα, και αύτίκα τά μέν ες διώρυχας 

5 βαθυνόμενα άνέβαινον ές ίσόπεδον, τά δ' έκ κάλων καί παντοίων άφυσγε-
τών διάρματα καθυφιέμενα ήυ καί την πρώην όψιν άπολαμβάνοντα· 
ώδοποιούντο τά άβατα, εψιλούντο τά των όρων ύλήεντα καί δυσέμβολα 
άνετρέποντο χαμάζε καί χαλκώ κατηρείποντο όπόσα ταις πορείαις 
προσίσταντο* τά δ' εις γήν ύπό των πολεμίων βληθέντα, ώς εΐεν έμποδο-

10 στάτημα τω στρατεύματι, α μεν τό πϋρ διεφόρει λάβρον εμπίπτον καί 
διαέριον, α δε μεταιρόμενα κούφως άλλοθι μετεφέρετο· και ήυ τά σκόλια 
εις εύθέα τή στρατιά χρησίμως μεταμειβόμενα. 

Καί τί γαρ ούκ αν έδρασε στράτευμα βασιλέα βλέπονπροκινδυνεύοντα, 
προηγούμενον οϋ μεθεπόμενον, προασπίζοντα ούχ ύπασπιζόμενον, εν 

15 πολλοίς έργολαβούντα καί τού στρατηγού καί βασιλέως | τον στρατιώ-
την άντιλαμβάνοντα καί συγκάμνοντα τοις άρχομένοις τον άρχοντα, καί 
νϋν μέν πέλεκυν έγχείριον έχοντα δρυμοτομοϋντά τε και τάς παρόδους 
άπολειαίνοντα, νύν δ' έτερον μετιόντα σωτήριον τοις στρατεύμασιν ; 

'Αλλά τί αν σε όνομάσας δικαίως έσομαι καλέσας, μεγαλουργέ 
20 βασιλεύ; εΐπω στρατιώτη ν γεννάδαν, μαχητή ν όπλιτοπάλαν, δάϊον 

εχθροΐς άπροσπέλαστον ; άλλ' ούκ έα με τό τού κράτους περίοπτον τού 
ύψους άποβαίνειν ούκ άνεχόμενον καί δυσκολαϊνον τή τής κλήσεως 
χθαμαλότητι. βασιλέα φαίην καί στρατηγόν, ήγεμόνα καί ποιμένα λαών 
άλλ' ανθίστανται τά εργα των σεμνών καί περιπύστων τώνδε φωνών 

25 έπί πολύ διιστάμενα. τακτικοί μέν γάρ νόμοι τοις βασιλεύσιν ύποτιθέασιν 
έπιτάσσειν τά πρακτέα, τάσσειν στρατιώτας, φάλαγγας έκτάσσειν 
καί λόχους καθοπλίζειν ές πόλεμον σύ δ1 έσθλός είναι μαθών καί άεί 
τό δόρυ προφαίνων έν παλάμαις μαινόμενον τούς αρχηγικούς νόμους 
υπερβαίνεις, ού τό πραχθησόμενον μόνον υποτιθέμενος, άλλα καί τά 

30 υποτιθέμενα πρώτος διαπραττόμενος καί τοΤς άλλοις παράδειγμα κεί-
μενος. „φθίνει σε τό σον μένος", ώς εΐποιεν αν όμηρίζοντες, ,,ούδέ ποτε 
λήγεις πόνων", άλεξανδρίζεις αληθώς έν ταΐς πράξεσιν ούδαμώς ανα-
βαλλόμενος ές την αύριον τά διαπονηθήναι πεφυκότα σήμερον, ούδ' 
αύτός μέν βλακευόμενος, στρατηγοϊς δέ καί στρατιώταις έπιτρέπων τό 

35 πραχθησόμενον, άλλ' αύτενέργητός τε καί αύτεπάγγελτος τοις οπουδή-
ποτε δρωμένοις έφιστάμενος καί τοις πασι τά πάντα γινόμενος, ώ πόσους 
έπέρρωσε τό σον έν πολέμοις ύποφώνημά τε καί έπεμβόημα καί στρέψαν-

2—3 Ιδού-παντός: 1er. 16,16. 11—12 τά-sùSéoc: cf.ρ. 7,12-3. 23 ποιμένα 
λαών: cf. Horn. II. 1, 263; Od. 3. 156. 27 έσ3λύς- μα9ών: cf. Horn. II. 6, 444. 
31 <pSív6i - μένος : Horn. II. 6, 407. 31-32 οϋδέ - πόνων: cf. Horn. II. 10, 164: 
σύ μέν ttovov ou ποτε XTjyciç. 32—33 άλεξανδρίζεις — σήμερον prov., iam apud 
Hes. Op. 410; de Alexandro nullibi inveni. 36 τοις - γινόμενος: 1 Co. 9, 22. 
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τας τά νώτα προς τήυ έναντίαν τάξιν μετέβαλευ. ώ πόσοις καί μόυον 
όφ3είς 3άρσος ένέβαλες. εί γοϋν είποι σε τό λέγειν την της μάχης ληνόν 
πατεί ν μονώτατον και των ανδρών ούδένα σνγκάμνει ν σοι, οΰκουν ψεύδους 
άλώσεται. 

5 'Αλλά γάρ δπως επί τούτοις διέκειτο τό άντίπαλον; ώπλίσατο μεν 
ou ν, ώς ε'χω ειπών, τοις βέλεσι και τοις τεύχεσιν | έκρατύνατο καν τοις 
δρεσιν εθετο την πεποί3ησιν, ώς δ' ήλεγχ3η ταύτα πάντα διακενης μηχα-
νώμενον, άναγκαστώς την έναντίαν στέλλεται καί με3αρμόζεται της 
προθέσεως· δ3εν τό μέν, όσον 3ερμότερον ες μάχην, βάλλεται τε καί 

10 καταβάλλεται καί άγεται την ες 3άνατον, || τά δ' δλοις ποσί κατά δρομά-
δας δορκάδας τού φεύγειν εχεται, τά δέ πλείστον ώς εν μέσαις ξυσχε3έν 
άρκυσι τ<οΐς> κινδύν(οις)*** αβουλίας εαυτό καταμέμφεται καί πλείστα 
δάκρυα κατασπένδον τά του 3είου γράμματος ήντιβόλει και ηυχετο τοις 
μέν δρεσι λέγον „πέσετε εφ' ημάς", τοΤς δέ βουνοΤς" „καλύψατε ή μας". 

15 Έπεί δ' ο ΰ χ εύρισκε περατούμενα τά αιτούμενα δσα καί συκίνης 
επικουρίας του άποστάτου αφίσταται κατεγνωκός εκείνου άβελτηρίαν καί 
πλϋνον ύβρεσι καί βάλλον όνείδεσι ώς άνδράριον δείλανδρον και άπά-
λαμνον καί βαδιάζειν αύριον μετά τριάκοντα ημέρας έπαγγελλόμενον 
καί μάλισ3' δτι σέ μέν έώρα της στρατιάς προαλλόμενον καί κατ' άρίζη-

20 λον αστέρα των τάξεων πασών προεκλάμποντα και ώς έκ νεφών των 
δπλων παμφαίνοντα, εκείνον δέ μηδέ δούπον ακόντων φέροντα, αλλά 
και προς λυγμόν βίου χλωρόν ϋπό δέους γινόμενον καί τειχήρη γυναι-
κωδώς όπτανόμενον καί πλείστον δσον άπό σου μακρυνόμενον, και ποΐ 
τράποιτο και τίς γένοιτο και τίνα βαδίσας σώζοιτο, γνωσιμαχοϋντα 

25 καί τά χείρω 3ανάτου πάσχοντα, κατά μυριάδας τοίνυν υποπίπτει σοι 
τό άντίπαλον προβάλλον εαυτό επί στόμα καί τοΤς ποσί τοις σοΐς 
συμπλεκόμενον καί κόνεσι τάς κεφαλάς παλυνόμενον, τί μέν οΰ φ3εγγό-
μενον τών μαλασσόντων εις ελεον, τί δέ μη πράττον τών έχόντων κατα-
στέλλει ν 3υμοϋ άγριότητα ; είδεν αν έκεΐ τις τάς Όμήρου Αιτάς πολλαχη 

30 περιτρυζούσας καί τόν οίκτον διασκευαζούσας πάνδημον καί τό σον 
κράτος τι3είσας ϊλεων. 

Ού γάρ ίστας αύτοΐς τη ν άμαρτίαν, ούδέ δρας όποια δεδράκασιν ή γούν 
έκεΐνα σφίσιν επεγκαλεΐς δικαίω 3υμω χρώμενος· „ώς διεμαρτυράμην | 
ύμΐν πολλάκις, ώ άνδρες, τά εις ειρήνη ν πέμπων αγγέλους, άλλ' ουδαμώς 

2 - 3 τήν - σοι: Is. 63 ,3 . 1 3 - 1 4 TOÏÇ - ήμδ$ (alt.): Luc. 23 ,30 (ex Os. 
10, 8). 15—16 συκίνης έτπκουρίας: cf. p. 50, 36. 17 ττλϋνον - όνείδεσι: cf. Hist. 
30 ,21 (al.). 19—20 κατ' - αστέρα: cf. p. 56, 7. 21 δοϋττον ακόντων: cf. 
Horn. II. 11, 364; 16, 361. 22 χλωρόν - Séous: cf. Horn. II. 10, 376; 15, 4. 
29 τά ; - Λιτάξ: cf. Horn. II. 9, 502. 30 οίκτον - ττάνδημον: cf. Horn. Od. 2, 81. 
34 τά εί; είρήνην: Luc. 14, 32; 19, 42. 

12 τον κίνδυνον μόνον έζ(ητηκόζ) αβουλία; Sa: fort. όρ(ών μ)όνον εζ(ητη-
KÒS βοήΒειαν) (cf. Ps. 120, 1) 13 άντιβόλει Υ 
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άντησπάσασ3ε, έκάλεσα και ούκ ηχούσατε, ήπειλήκειυ τά παρόντα καί 
ού προσέσχετε. άυεπέτασα τό στέρνου ύμΐν καί προ3ύμως είχον έυαγκαλί-
σασ3αι, ύμεΐς δε καί τάς οδούς μοι προς ταις γνώμαις διεταφρεύσατε· 
„εν ράβδω", είπου, ,,έλεύσομαι προς ύμδς ή εν αγάπη καί πραότητι 

5 πνεύματος;" καί οίς διεπράξασ3ε τον πλήττοντα προείλεσ3ε σκίπωυα. 
νύν ούυ, δπως τούς σκληροτραχήλους καί αναιδείς τ ω προσώπω 
είσδέξομαι; ήχησα το άυακλητικόν ώς επί ποιμνίω ποιμήν είς όρη 
πλανωμένω καί ανομίας καί βάραθρα, αλλ' ούκ έπεστράφητε των 
κηρυγμάτων ώς των συριγμάτων τά των ζώων βληχώμενα· μάλλον μέν 

10 ούυ καί διακυρίττειν προήχ3ητε. καί διά τοϋτο ήχησεν ή σάλπιγξ τό 
ένυάλιον φανείσης άνονήτου της σύριγγος καί ώς εις πρόβατα σφαγής 
τούς όλο3ρεύσουτας ύμδς συνή3ροισα. φ3όνος τοίνυν ουδείς άπολαύειν 
ύμδς των βουλευμάτων τε καί των σκεμμάτων, οίς έπεμείνατε· είς ούδεν 
όφελος ύμΐν τά δρώμενα μετ' άντίστασιν εξ αβουλίας· έαυτοις τον ελεον 

15 άπεκλείσατε. επέστη ν καί άπέστητε- ελ3ών καί λαλήσας εύρου αλλω 
τάς άκοάς ύπέχουτας, έτέρω τά όμματα ρέπουτας· άναστήτω καί βοη3η-
σάτω τοίνυυ έκεΐυος ύμΐν, ου τόν άρτου ήσ3ίετε καί του οίνον έπίνετε 
καί τοις λήμμασι τάς χείρας ύπείχετε. εννόμου βασιλείας τυραννίδα 
ήλλάξασ3ε· χριστώ Κυρίου προσφοιτήσαι δυνάμενοι έτέρω ότωδή 

20 προσεδράμετε. πή δε καί πεφευγέναι εχοντες τοιούτοις προσανείχετε ; 
είς όρη; άλλ' ώς ΐππήλατον πεδίου ιδού έξηρεύνηνται· άλλ' εις τείχος; 
άλλ' εις άκρόπολιν; άλλ' ύπερέβην αν καί ταύτα καί είλον αύτοβοεί, 
καν ήσαυ όλως άτίυακτα τοσαύταις μυριάσι στρατευμάτωυ περιειλού-
μενα. άλλ' είχετε 3αρρεΐν εις δν ήλπίκατε καί δν 3εραπεύειν εΐλεσ3ε ; καί 

25 πώς άν εσωσεν έτερους ό μή σωζειν εαυτόν δυνάμενος ; " 

Τοιούτοις εχωυ χρήσασ3αι ρήμασι, 3εσπέσιε βασιλεύ, ούδόλως 
εδικαίωσας χρήσασ3αι - άλλ' άμα τον λεών | εκείνον είδες ίκεσιάζουτα 
γουυαζόμευόυ τε καί δεσμόχειρα προσιόυτα σοι του προ βραχέος χείρας 
άυταίρουτα καί 3ρηυώδεις άφιέυτα φωυάς, καί ώς λάχος σου οίκτείρεις 

30 άρχαϊου όμού καί κράτιστου καί μέρος καίριου ούκ άπόβλητου τού τής 
άρχής σοι πληρώματος- ού δέ συυορδς ώς άπέστησαν, άλλα χαίρεις 
ώς έπήσ3οντο τού δεσπόζοντος καί κατέγνωσαν άπάτην, φ προσέκειντο 
πρότερο ν καί 3ύεις Θεω χαριστή ρια καί φ3έγγη μετά τού φιλοψάλμου 
καί φιλωδού 3εοπάτορος· ,,εύλογητός Κύριος ό Θεός μου ό διδάσκων τάς 

35 χεΐράς μου είς παράταξιν, τούς δακτύλους μου εις πόλεμο ν ό ύποτάσσων 
ύπ' έμέ του λαόυ μου καί άποκα3ιστών έμοί τήν κληρονομίαυ μου." 
καί άφίης τά έπταισμένα, ού τ ω μέν, τω δ' ou, άλλα πδσι κοινώς- τό δέ 
μεϊζου, ού μόυου άποχαρίζη σφίσι τά σώματα καί σύν σώμασι τά δπλα 

1 έκάλεσα - ήκούσατε: Is. 66, 4; 1er. 7, 13 (al.). 4—5 εν - πυεύμοττοζ: 1 
Co. 4, 21. 11 ττρόβατα σφαγή;: Ps. 43, 23. 19 χριστφ Κυρίου: cf. e.g. 1 
Regn. 24, 7. 25 ireos - δυνάμενος : cf. Mat. 27, 42. 3 4 - 3 5 εϋλογητόξ - ττόλεμον : 
Ps. 143, 1. 3 5 - 3 6 ό - μ ο υ (pr.) : Ps. 143, 2. 36 καί - μου: Ps. 15, 5. 

4 πραότητι Sa: ττραότητοί V 
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και πρός τούτοις τά χρήματα, άλλά και τοις τέλεσιν έντέλλη μηδέ τά 
κτήνη του πεδίου, όπόσα εις ζυγό υ καί δίαιταν επιτήδεια, ή γοϋν ελάσαι 
ή μην κεραΐσαι τοις ξίφεσι. 

Ταύτη τοι και βραβεία νίκης πολύπλοκα κομισάμενος καί φιλαυθρω-
5 πίας στήσας τρόπαια, μάλλον δ' άνεγειρας Έλέου βωμόν ττολλω της 

των τροπαίων στήλης περιφανέστερόν τε καί μονιμώτερον, ετι καί τόδε 
προσκατωρθώκεις χάριεν καί άξιον αγασθαι· οΐ γάρ εξ εναντίας ήγγισαν 
χθιζά σοι καί έστησαν καί τόξα ένέτειναν καί θυρεούς έπωμίσαντο, 
τούτους σήμερον είχες υπέρ σοϋ τά όπλα βαστάζοντας καί κατ' εκείνου 

10 τάς γνώμας μεταθεμένους, υπέρ ου προ τρίτης διεκινδύνευον. ώ καινής 
πραγμάτων περιπλοκής· ώ θαύματος άξίας αντιστροφής· οι αντίμαχοι 
σύμμαχοι, ύπερασπισταί οί αντίπαλοι, καί των οδών ήγήτορες σήμερον 
οί χθές πολεμήτορες. ώ μάχης εκείνης είρήνην μαιευσαμένης· ώ νείκους 
ώδινήσαντος φιλίαν καί συνάψαντος εις εν τά διεστώτα φρονήματα. 

15 Καί σύ μέν, ώ βασιλεΟ, ούτω τοις έμπροσθεν προϋβαινες καί τάς των 
ανδρών μέν εκείνων όμηγύρεις μεταλλοιών καί μετεγκεντρίζων ώς καλός | 
φυτοκόμος εξ άγριελαίου εις καλλιέλαιον, ουχ ήττον δέ καί τάς τραχείας 
πορείας εις τροχιάς ευθείας διατιθέμενος, τάχα δ' αν και ήγγισας, ού 
πεπόρευσο, καί κακόν δναρ έπέστης τώ την Ποντικήν Ήράκλειαν όσα 

20 καί εΐρκτήν εϊσιόντι καί ώς λάϊνον χιτώνα περικειμένω τόν ταύτης 
περίβολον, εί μή καινώς καί υπέρ λόγον έτεραι φροντίδες άντέκρουσαν 
και εις μείζονας αγώνας παρά δόξαν άνθείλκυσαν. 

"Ω τών τυχηρών περιπτώσεων όπως γάρ άλλως καί φράσαιμι; 
ώ πραγμάτων συγκυρίας αγνώμονος· οίκειότερον δ' ειπείν, φευ του 

25 φθόνου τοΰβάσκανον τοϊς σοΐς ένιδόντος κατορθώμασι, || καί (τ)έλ(ος) 
τό <έ)ρ(μ)αΐ<ον) διαφθείραντ(ος)· δτε σοι τόν στέφανον ή νίκη προύτεινε 
παντελή, τότε άντιπεριάγων ούκ οΐδ' όστις εις ετερα μετήνε(γκεν) 
άεθλεύματα. 

Βραχύ τό εν μέσω και δσον εκτασις χειρός εις τό συλληφθήναί σοι 
30 τόν Σατάν καί δούναι δίκας, ών πεπαρώνηκεν, ή τοις πράγμασιν άγχό-

μενον βαλεϊν έαυτόν κατά κύματος, και ή τοΙς καλοϊς άεί έπεγκειμένη καί 
συνεισερχομένη λαθρηδόν αντίπαλος ροπή, καί τών μέν ήδόντων 
άπαρύτουσα, τών δέ θλιβόντων σφίσιν άντεπεισάγουσα, τόν κύβον 

5 Έλέου βωμόν: cf. Paus. 1, 17, 1; Diod. Sic. 13, 22, 7; Apollod. Bibl. 2 , 8 , 1 , 2 ; 
Liban. Deel. 22 (VI p. 346 sqq. Foerster); Mich. Chon. I. 319, 4 (al.). 16-17 μετεγ-
κεντρίζων - καλλιέλαιον: Rom. 11, 24. 19 κακόν - έττέστης: Horn. II. 10, 496. 
19-21 τφ-περίβολον: cf. p. 108, 19-20; λάϊνον χιτώνα: cf. Horn. 11.3, 57. 29 δσον-
χειρόΐ: prov. mihi ignotum. 31 βαλεϊν - κύματος : alludit ad Mat. 8,32. 
33-p . 145,1 κύβον - έτέρως: cf. p. 19, 20. 

5 Έλέου : έλαίου V 12 ot intrascr. V 25—26 τέλος της έρωσ(ίαΐ) Sa 
33 άντεττεισνάουσα V 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:29



V 113v Sa 1261127 νΟΓΟΣ ΙΔ 145 

ρίψασα έτέρως ώσεί και ήπατος λοβόν έκ φάρυγγος 3ηρών τώυ σων 
έξείλετο στρατευμάτων καί ττόλιν επί Πόντω κειμένην και την κλήσιν 
είληχυϊαν εξ Ήρακλέος καί τόυ ένδον ταύτης ώσεί και πεδήτην καθή-
μενου και περί των όλων ήδη λαμπρώς άπειπάμενον. νυν αληθώς έν 

5 λιμένι vocuáyiov, νϋν κα3εύδοντα άν3ρωπον έγνα>μεν τρόπαιον μεν ούκ 
έγείροντα, χείρας δ* ανακτος τροπαιοφόρου καινοπρεπώς εκδιδράσκοντα· 
ουδ' εν όνείροις ούτω τις εύημέρησεν, ώς ό ψευδώνυμος ούτος Δαυίδ 
παρά δόξαν διέδρα τον κίνδυνον όντως πολλά μεταξύ κύλικος καί 
χείλους άκρου ούδέ συμβαίνουσα τ η χ3ές ή σήμερον, άλλά καί τό της 

10 ώρας πολλοστόν άλλοπρόσαλλον. 
Καί τήδε μεν είχε ταυτί. αύτό δέ τό κατά Πόντον έκβρασ3έν μειράκιον 

ώς ύπό κύματος 3αλάττης σκύβαλον ωετο, εί χρήσαιτο συνερί3οις τοις 
Ίταλοίς, σέ μεν | δυσαπαλλάκτοις καί καινοΐς εμβαλεϊν μογήμασιν, 
εαυτόν δ' Ικσώσειν εις τέλος διά την τών πραγμάτων παλίμπνοιαν. 

15 άλλ' έψεύσατο ή αδικία εαυτή· ο3εν οΐ μέν πυ3όμενοι τοΤς περιποντίοις 
εμπονεϊν σε μέρεσι τήν σήν άρπάζουσιν άπουσίαν καί κατά γήν και 
3άλασσαν τ η Νικομήδους προσβάλλουσι - σύ δ' άτίνακτος ών ταϊς 
άγχιστρόφοις μεταβολαΐς καί μήτε τοις κατ' ούρον φερομένοις ύπέρ δ δει 
κουφιζόμενος, μήτε μήν ταϊς δυσπραγίαις ΰποκλινόμενος όγεννώς, τόν 

20 μεν μείρακα παρήκας ώς εύχείρωτον καί πάλιν καί πολλάκις έσόμενον, 
τ ά χαλινά δέ μετεν£γκώυ τούς εκείνου συμμάχους αναδιφάς π ο 3 ώ ν και 
τόν τοϊχον έξαλείψαι καί τους τούτον αλείφοντας, τί δέ οΐ γενναίοι 
μαχηταί και ίππόται ακράδαντοι καί τό φρονεϊν άταπείνωτοι καί αγέρω-
χοι καί ύψαύχενες; ο ύ π ω κα3αρώς μετά μοίρας τινός στρατιώτιδος 

25 αύτοϊς έπέρραξας, καί τ ω δέει τάς φρένας άλλοιω3έντες προτροπάδην 
οϊχονται αισχύνη καί νυκτί τά π ρ ό σ ω π α καλυψάμενοι· τό δέ καινότερον, 
ουδ1 οίοίπερ έξήεσαν, τοιούτοι καί έπανήεσαν, άλλά συχνούς μεν άνδρας, 
πολλούς και ίππους άποβαλόμενοι, την δ' άποσκευήν άπασαν της 
στρατείας άποσεισάμενοι, κα3απερεί φόρτον ες "Αιδου κατάγοντα ώς 

30 έν ένί πνεύματι τήν Κωνσταντίνου είσέδυσαν. ούτως ού χρεών τόν 
εύελπιν εις Θεόν κάκείνω τάς πράξεις άνάπτοντα τοις αΐφνηδόν προσ-
πίπτουσιν άνιαροίς άηδίζεσ3αι. 

Άτεχνώς γάρ, φιλοχριστότατε βασιλεύ, τ ό μέν εσπέρας ηύλίσ3η 
σοι βραχείας άχ3ηδόνος ύποκλαυ3μύρισις διά τήν όγγελ3εϊσάν σοι των 

1 ώσεί-θηρών: cf. ρ. 121, 8-9. 4—5 έν - ναυάγιον : prov., cf. Hieron. Contra 
Io. Hieros. 37, P. L. 23, 407 Β 14-5: in portu, ut dicitur, naufragium. 5-6 vuv-
έγείροντα: ad Timotheum, Atheniensium ducem, (411—354) alludit, cf. Aelian. Var. 
Hist. 13,43; Hist. 567,11. 8 -9 πολλά - άκρου: prov., Zenob. 5, 71; Kara-
thanasis 36; Aristot. fr. 530 Rose (p. 1566 a), cf. Schol. ad Apoll. Rhod. 1, 188 (I p. 
24 Wendel) 15 έψεύσατο -έοαττη : Ps. 26, 12. 22 τόν - αλείφοντας: cf. Ez. 
13, 10-16. 27 ούδ' - επανήεσαν: fort, alludit ad Is. 55, 12; cf. Hist. 565, 15-6. 

16 ένπονεϊν V 
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'Ιταλών έφοδο ν, το δέ πρωί μεγίστη έπεγέλασεν άγαλλίασις διά την 
τούτων έκτροπήν τε και άποσόβησιν. και τά τοΟ Ήσαΐου δέ πως επί 
σοι πεπεράτωται· „Κύριος έπάξει την χείρα αύτού εττ' αύτούς, καί 
κοπιάσουσιν οΐ βοηθούντες καί ττεσοϋνται οί βοηθούμενοι καί άμα ττάν-

5 τες άπολούνται". ού μόνον τοίνυν τά καλά σοι θεόθεν δεδίσσευται, αλλά 
και τ ό προκτηθέν κάλλιον ττροσκατώρ3ωται· οϊ τε γάρ, οι έχθροί σου, 
τ ω πλήθει της δυνά|μεώς σου έψεύσαντο, καν σοφοί την πανουργίαν 
ήσαν καί τον σον δρόμο ν έπισχεΐν ήπείγοντο, καί τόν, καθ' ου την 
στρατείαν έκήρυξας, έχεις καί πάλιν ώς πρότερον έκ των του Πόντου 

10 μερών άνασπδν δσα και ίχθύν τ ω σ ώ διαπειρόμενον δόρατι και ώς 
στρουθίον καταπαίζειν οικτρότατο ν διαπτήναι μεν ίέμενον, διαδρδναι 
δέ μή δυνάμενον, τούτο μέν έκ τοϋ τά όπλα ώς πτίλα περικοπήναι, τούτο 
δέ καί την περικειμένην αύτά νεολαίαν τ ω σ ώ κράτει προσρυήναι και 
προσπεσεΐν ώστε τ ό άκρον ελών καί του μέσου λαβόμενος καί τό πλέον 

15 εχων εντεύθεν μετά βραχύ καί τό λεϊπον έφομαρτούν έπόψει καί συνεπό-
μενον. 

Καί βάλλοις ούτω και νικώης ούτω, βασιλεύ μεγαλόνικε· καί εΐη σοι 
μή κατά γήν μόνη ν μεγίστοις τροπαιουχήμασιν έπαγάλλεσθαι, αλλά 
καί καθ' άλα καλλίστοις ναυμαχήμασι καλλωπίζεσθαι - καί όρώημεν 

20 ήμείς τ ό ύπήκοον τ ά τ ' έπίγεια τά τ ' ένάλια σά κατορθώματα περί 
πρωτείων άμφήριστα, καί άλλος έπ ' άλλω πίπτοιεν και προσπίπτοιευ οί 
αλλόφυλοι, όσοι σκάφεσι μακροΐς ή μι ν έπιπλέουσι καί όσοι γήθεν έπι-
βουλεύουσι. 

Γένοιτο δέ σοι καί τ η πατρίδι πόλει έπαμύναι εισέτι σπανιζούση τού 
25 έπαρήγοντος καί πασχούση λίαν οίκτρώς τά μήτ' άκοαΐς τ λ η τ ά μήτε 

λόγοις ρητά έκ τών έπιμανέντων αύτη βιαστών καί τών άνεράστων τού 
καλού έραστών. ώ πώς τήν πορφύραν καί την βύσσον έκδέδυται. ώ π ώ ς 
τούς χλιδώντας χλιδώνας διέρρηκται· ώ π ώ ς τήν κεφαλήν σ π ο δ ώ 
πέπασται, ην χρύσειος έκόσμει κεκρύφαλος καί ένώπια κατηγλάϊζον 

30 παμφανόωντα - ώ πώς έξουθενουμένη καί άπωσμένη ή πόλεων πασών 
υπερκειμένη καί βασιλεύουσα καί χαλαρών ρυτίδων άνάπλεως ή στιλπνή 
προ τρίτης τάς όψεις, ή εύώπις, ή μιλτοπάρηος. 

Εις σέ τοίνυν, ώ βασιλεύ, τά όμματα τείνουσα καί τάς χείρας αΐρουσα 
τ ά Δαυιτικά έκεϊνα μετά συνοχής έπεύχεται καί φησι· , ,τό άγαλλίαμά 

1 τό - άγαλλίασις : Ps. 29, 6. 3—5 Κύριος - άπολούνται : Is. 31 ,3 . 6 - 7 oí -
έψεύσαντο: Ps. 65, 3. 12 ώς - περικοττήυαι: cf. ρ. 108, 8-10. 25 sqq. cf. 
p. 146, 25 sqq.; Hist. 763, 4 sqq. 27 -30 την - παμφανόωντα: cf. Is. 3 ,18-24. 
2 7 - 2 8 ώ (alt.) -διέρρηκται: cf. Hist. 764 ,1 -2 . 30 παμφανόωντα: cf. Horn. II. 
2, 458 (al.). έξου3ενουμένη : vox bibl., 1 Regn. 8, 7; Sap. 4, 18 (al.). 3 1 - 3 2 χα-
λαρών - όψεις: cf. Hist. 764, 5-6. 32 εύώπις: cf. Horn. Od. 6, 113 (al.), μιλτο-
πάρηος: apud Horn, de navibus, cf. II. 2, 637; Od. 9, 125. 3 4 - p . 147,1 τό - με : 
Ps. 31, 7. 

15 λεϊπον Sa: λείπουν V 17 βάλλεις V 
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μου, λύτρωσαί με άττό των κυκλωσάυτων με· γενού μοι Μωσής ελευθερω-
τής· φάνηθι ώσεί | πύρ, δ διαφλέγει δρυμό ν, τοις εμέ θεμένοις εμπεπυρι-
σμέυηυ πυρί καί άνεσκαμμένην μή φείση των μή φεισαμένων μου· τίσεισν 
'Ιταλοί έμά δάκρυα σοϊσι βέλεσσιν. υπερέβη ν έυ συμφοραϊς ή και ώμοίω-

5 μαι τή πάλαι Σιών, ήν στρατός ήδάφισε Βαβυλώνιος- άλλ' ώς έκείνην 
Ιπανήγαγε Ζοροβάβελ, ούτω και σύ με υπολαβών του χαλεπού τούδε 
πτώματος εγειρον έπιλαβού δπλου καί θυρεού καί άνάστηθι εις την 
βοή3ειάν μου. ούκ άμισθος ό μόχθος εσται σοι, άλλά καί λίαν ό μισθός 
έντελόμισθος· ταινιάσω σε τω βασιλείω τρανότερον στέμματι· διαδήσω 

10 σε τω της νίκης λαμπρότερον στεφανώματι. ώς ή 'Ρώμη Βρούτον επί 
κύρβεων εικονίσω σε· ώς Τιμολέοντα Σικελία δοξάσω σε· ώς Άρμόδιον 
Αθήναι άθάνατα κροτήσω κάπί στήλης υψώσω σε. είθε θεασαίμην σε, 
δν πάλαι τε καί εκ πλείονος ΐδέσθαι ποθώ. ώς άν μήτηρ επί τέκνω καί 
υιός επί μητρί εύφραινοίμεθα, και ίμάτιον σωτηρίου καί χιτώνα εύφροσύ-

15 νης περιθέσθαι γένοιτο δια σού." 
Ταύτα ή γαλούχός σοι πόλις καί κοινή των 'Ρωμαίων πατρίς 

οίμώζουσα καί κοπτομένη φησί, βασιλεύ- ό δε των παρακλήσεων 
Κύριος κλύοι μεν των ταύτης όλολυγμών, εΐη δέ καί τό σόν τιθείς κράτος 
ευθυμον πολυχρόνιον. 

ΙΕ 

20 Τ ο ύ α υ τ ο ύ ' Μ ο ν ω δ ί α έπΐ τ φ θ α ν ά τ ω τ ο ύ γ υ ν α ι κ α δ έ λ φ ο υ 
α υ τ ο ύ Ι ω ά ν ν ο υ τ ο ύ Β ε λ ι σ σ α ρ ι ώ τ ο υ θ α ν ό ν τ ο ς έν τ ή π ό λ ε ι 
τ ή Ν ι κ α ί α · έ γ ε γ ό ν ε ι δέ ούτος επί τ ω ν ο ί κ ε ι α κ ώ ν , λ ο γ ο θ έ τ η ς 
τ ω ν σεκρέτων, μέγας λ ο γ α ρ ι α σ τ ή ς , και έ σ ύ σ τ ε ρ ο ν π ρ ω -
τ α σ η κ ρ ή τ ι ς καί όρφανοτρόφος. 

25 Ό τ ε μοι καί γλώττης εδει τρανοτέρας τινός και βελτίονος καί δακρύων 
πηγής πολυχεύμονος, ώς αν ούτω καί λόγοις δεξιωσαίμην καί δάκρυσιν 

1—2 γενοΰ - ελευθερωτή;: cf. Exod. cap. 3 sqq.; supra p. 128, 25. 2 φάνηδι-
δρυμόν: Ps. 82, 15. 3—4 τίσειαν - βέλεσσιν: Horn. II. 1, 42. 4-5 ώμοίωμαι -
Βαβυλώνιος: cf. 1er. cap. 39; 2 Par. 36,17-21; ώμοίωμαι cum allusione ad Lam. 2, 13. 
5 - 6 ώ$-Ζοροβάβελ: 1 Esdr. 5, 8; al.; cf. p. 128,26. 7 - 8 έτπλαβοϋ - μου: 
Ps. 34, 2. 9 ταινιάσω - στέμματι: cf. p. 134, 18. 30. 10 Βροϋτον: cf. Plut. 
Brut. cap. 19; supra p. 98 ,9 . 11 Τιμολέοντα: cf. Plut. Timol. cap. 39; 
Diod. Sic. 16, 90. Άρμόδιον: cf. Simonid. fr. 76 Diehl; Scoi. 893-896 Page; Paus. 
1, 8, 5 et 1, 29, 15. 14 ίμάτιον - εύρφοσύνη;: cf. Is. 61, 10. 16 γαλοϋχος: 
cf. Hist. 763, 5. 17-18 ό - Κύριο;: 2 Co. 1, 3. 

4 βέλεσιν Υ 15 διά σου V Sa 
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άποκλαυσαίμην τόν έν λόγοις πολύν καί προς οίκτου ταχύν καί ιτλέον 
ή άνθρωπον, τότε καί τού κομψόν τι λέγειν εστέρημαι καί τό θερμώς 
δακρύειν άφήρημαι, ταΐς συμφυέσι μοι βαλλόμενος συμφοραΐς πολλαις 
καί ιτάσαις οΰσαις χειρίσταις, ώς ύπό τταίδων νηπιάχωυ τιτθεύτρια 

5 θήλεια, καί τό σφών ουκ έχων πειναλέον άκέσασθαι μή κόρον μηδέ 
δρον είδος έκμυζήσεως επίσης τοϊς της βδέλλας άπληστοτάτοις γεννή-
μασιν, ην ανέγραψε Σολομών, ώστε καί δακρύειν τό μή δακρύειν μοι 
έπεισι καί τόν προς τέχνη ν λόγον άναδιφάν ώς εις καιρόν έπιστησόμενον 
είτε μην έπαναδραμούμενον, μάλλον δέ κρίνειν άγαπητόν, ει καί εν 

10 ίσχνοϊς ϊνδάλμασι καί άμυδροίς άπηχήμασιν ήμϊν ξυγγένηται- || ώσπερ 
πάλαι και θεός ó νόμιος τω της Ήχους ΰστεροφώνω τά ώτα κεντούμενος 
εϊχετο τών σκοπιών, τών ραγάδων επέβαινε, τών μετεώρων ήπτετο, 
τάς κοιλάδας περιεπάπταινε, την ερωμένην αναζητών καί πληρών 
άθυμίας τούς δόνακας, ούτως έπ' άπόροις έπιρρεϊ μοι πάντοθεν άπορα. 

15 καί θεοί μέν Έλλήνιοι την τού μύθου Νιόβην οΐκτείραντες άκαταλλήλους 
φύσεις εκείνη συνεκεράσαντο· οϋκουν έδάκρυε μέν ώς άνθρωπος, ώς δέ 
λίθος άντεΐχε προς τό του πάθους άφόρητον λίθος ήφίει δάκρυον καί 
άνθρωπος απαθής ώς λίθος διέκειτο· μανό ν άνθρώπειον σώμα και φύσις 
ναστή καί άπόκροτος άλλήλοις περιχωρήσαντα τών άμφοίν ιδιωμάτων 

20 μετέδωκαν, ώς εκ τών άνομοίων πρόϊέναι τά δλως ασύμβατα, δάκρυον 
εκ λίθου, εκ δ' άνθρωπου λιθώδη άπάθειαν. εμοιγε δέ τουναντίον άπαν 
συμβέβηκε· κατά γάρ τό μή δακρύειν λίθοις άφομοιούμενος, τό τών 
λίθων έν τω πάσχειν άνένδοτον περιήρημαι. 

"Ω λυγρός ούτος αιών ώ πολύπλοκων συμφορών μέγεθος· ώ πολυ-
25 μόρφων δυσχερών κράμα και έρανος· ώ τύχη δυσκληρίας πολυσχιδής 

καί φιλότιμος έν τοις θλίβουσιν, ήτις άλλοτε άλλοις καί πάσι[ν] δυσπα-
λαίστοις έπεμβάσά μοι δυσπραγήμασι, νϋν τήν κορωνίδα τών κακών 
έπενήνοχε καί δίδωσι τάφον άνδρός περιίστασθαι, δς άξιος ζην μάλλον 
ή θανεϊν έφυ και δ ν έδει μετά γήρας πολυετέστατον καί τήν πολλάκις 

30 έπαργύρωσιν της τριχός ώς σΐτον ώριμον τοις ούρανίωσι σιτώσιν 
ένθησαυρίζεσθαι. 

Τί τό έξ ήμών άπόδημον τούτο, θειότατε ανθρώπων καί βέλτιστε ; 
τίς ή μή φιλυπόστροφος αύτη μετάθεσις; πλειστάκις μέν άλλήλοις 
συνημμένοι τόπον έκ τόπων ήμείψαμεν καί χώρας άλλοδαπάς παρωκή-

35 σαμεν, έξ ούπερ της πατρίδος, αύτός εγωγε δέ της τιθηνού τών λόγων 
μοι πόλεως, πόρρω ποι άπηνέχθημεν, βαρβάρων ήλωκυίας χερσί, πολύ-
πλαγκτοι φανέντες ώς οΐ τών ορνίθων άβέβαιοι καί τών άστέρων οί πλάνη-

6 επίση; - γεννήμασιν: Prov. 30, 15 (24, 50). 10 sqq. : ώσπερ etc. : cf. p. 14, 
6 sqq. Ï5 sqq. καί θεοί etc.: cf. p. 22, 19 sqq. 30 TOÏS - σιτώσιν: alludit ad 
Mat. 13, 30. 37 ώς - πλανήτες: cf. p. 138, 21. 

6 είδώς V 36 πη VPC 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:29



V 114 ΛΟΓΟΣ ΙΕ 149 

τες· αλλ' ούδ' επί μια τούτων διαστήναι όλως είλόμεθα. Πυλάδην καί 
Όρέστην είττέ τις αν ή μας θεασάμενος συνοδιαστάς άλλήλοις καί συν-
εκδήμους, Ή γοϋν T O U S έκ Μολίουος συναφείς, είτε κνήμην έχομένην 
γόνατος καί χείρα τάν χείρα νίζουσαν. 

5 Νυν δέ σκυλεύσαντος "Αιδου και χαλεπωτέραν της των έπιζεφυρίων 
εθνών είσενεγκόντος προνόμευσιν, την οίκτράν ταύτην διάζευξιν υφ-
ιστάμεθα, μεθ' ήν ούκέτι συμμίξαντες άλλήλοις την αυτήν καί πάλιν 
άμφω οΐκήσομεν ή καί συσκηνοϋντες εϊημεν, ταϋτα δη τά ώς εν κακοίς 
μεγίστοις τοις συμφυέσιν ήμΐν άνοχεύματα καί ψυχών κατωδύνων 

10 άλεξίλυπα φάρμακα, άμέλει τοι καί συ μέν δσα καί εσπερος ό τών αστέ-
ρων κάλλιστος καί φανότατος τον έσπέριον Οπέδυς του ζην ορίζοντα, 
ίνα και έν δόμοισιν Ά ΐ δ α ο φαείνης, ώς πέπεισμαι, και διαλύσης τό 
νέρτερον ζόφωμα τ ω του φωτός περιόντι σοι* τον δέ περίγειο ν του-
τονί κύκλον αυτός εισέτι περιιών κατά τό θεόθεν μοι παγέν της βιο-

15 της όροθέτημα, βαρέως φέρω την μόνωσιν και την έτερήμερον τών 
Διοσκούρων ζηλών άναβίωσιν εραμαι, ει μή λόγος ή ν διάκενος της 
αληθείας έπίπαν άποπλαζόμενος, συγκληροϋσθαι δή καί ημάς τό 
κρύπτεσθαι παρ' ήμαρ και φαίνεσθαι, δπως μηδέ μετά μόρον αλλήλων 
έκδιιστάμεθα τό ζώσιμον μεριζόμενοι. 

20 Έπεί δέ τούτο τοις άνθρώποις ανέφικτο ν (κατεσφράγισται γαρ ό αδης 
καί ούκ έστιν ό έπανακάμπτων, ούδ' ό παλίσσντος ες φώς όρώμενος) 
κλαύσομαι καί κόψομαι καί μέλος άναβαλοϋμαι σειρήνειον, καί στρου-
θών εταίρος όφθήσομαι και τήν άλκυόνειον πολυπένθειαν αίρετίσομαι, 
εΐ καί πάντως άνόνητα, τόν αληθή δ' όμως φιλέταιρον πιστούμενος· 

25 „ τ ό γαρ γέρας έστί θανόντων," ώς ή ποίησις ελεξεν ή Όμήρειος· έξ 
ής καί τάδε προσερανίζομαι τοίς έπί σοι συνάδοντα πένθεσι περιαλ-
γώς ΰφ' "Εκτορος άρμοζόμενα ,,νύν σώς αίπύς όλεθρος, νυν κατ' ά-
κρας ήλω Ίλιος ίρή." 

Καλόν γάρ καί ούτω κόψασθαι τήν Κωνσταντίνου καλλίπολιν 
30 εί γάρ καί δυσμενής πληθύς δυσμική κατεχόρευσε ταυτησί καί δόρατι 

κατέσκαπται καί πυρί κατέστραπται καί περιφανές ώ π τ ο έρείπιον, 

1-2 Πυλάδην καί Όρέστην: cf. Eur. Iph. Taur. 578 sqq.; infra p. 196, 
13-8. 3 - 4 TOÙÇ - συναφείς : de Molionidis vide Horn. II. 11, 709-10 cum 
Schol.; Tzetz. Chil. 5, 68-99 (p. 169-170 Leone); cf. infra p. 196,13. κνήμην -
γόνατος: prov., cf. Epicharm. 273; Zenob. 3, 2; Hist. 845, 2. 4 χείρα - νίζουσαν: 
prov., cf. Epicharm. 274 (apud Ps.-Plat. Axioch. 366 c) ; Apost. 1 , 36a . 12 έν-
Άίδαο : cf. Horn. II. 22, 52; Od. 4, 834 (al.). 15 την ετερήμερον etc. : cf. p. 24, 7 sqq. 
20-21 κατεσφράγισται - έπανακάμπτων: alludit ad Sap. 2, 5. 22 -23 μέλος -
όφθήσομαι: cf. lob 30, 29. 23 άλκυόνειον πολυπένθειαν: cf. Horn. II. 9, 563; 
Schol. in Theoer. 7, 57; Apoll. Rhod. 4 , 3 6 3 : λυγρησιν άλκυόνεσσι; Hist. 188 ,19 : 
άλκυόνος πολυπενθέστερον. 25 τό - θανόντων: Horn. II. 16, 457. 27-28 νυν -
ίρή: cf. Horn. II. 13, 772-3: νυν ώλετο πάσα κατ' άκρης "Ιλιος αϊπεινή" νυν τοι σώς 
αίπύς όλεθρος; ίρή ex 4, 46. 
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αλλά γε νΰν έπιμδλλον κατεστρατήγηται και χείροσι των πρώην 
κακοϊς περιπέπτωκεν. δσω τότε μέυ ες κάλλη στοών καί δόμους χρυσο-
πάστους καί παντοδαπών χρημάτων σωρείας τήυ συμφοράν έπεμέ-
τρησε, ληιστά και μή δυσπόριστα όντα καί ττρός άλλοτε άλλους μετα-

5 φερόμενα, νυν δε τά πάντων δυσαχ3έστερα πέπονδεν άποκειραμένη 
τους άνδρας καί δυστυχώς άγαν έσκυλευμένη τους πανευδαίμονα δει-
κνύντας εν πόλεσιν ö καί "Εκτωρ εΐδώς σχετλιάζων πεποίηται καί 
γοερώς όδυρόμενος άνδρας ηγεμόνας υπ' 'Αχαιών δαμέντας εις πόλεμον, 
ους ήδει στρατηγεϊν άριστους καί την Ίλιον φρουροϋντας τάφρου καί 

10 τειχών άκριβέστερον, έττεί και παρ' άνδράσι νώ διοικουμένοις και πό-
λεων εΐδόσι συμφόρως προΐστασ3αι ουδέν εύχρηστότερον κρίνεται τών 
καλλιτεχνεΐν επισταμένων όπόσα κοινή σωτηρία και συνεκτικά της 
ευνομίας, δι' ής ό βρότειος βίοτος της θηριώδους άλληλομανίας δι-
έστηκε. τους μεν yàp όπλα φέροντας μετά βαρβάρου μόνου φρονήματος 

15 καί μηδέν άλλ' ή την "Αρεος κονίστραν καί τό χωρεί ν όμόσε μετιόντας 
ξίφεσι παντός έστι καί του βραχέος ώνήσασ3αι (καί Μασσαγέτης καί 
κοντοφόρος 'Ιταλός καί Πέρσης σκηνόβιος τό κεχηνός άναπληρώσει 
της φάλαγγος), τους δ' Έρμη καί Χάρισι δύοντας καί μετά νου κυβερ-
νώντας τον πόλεμον (δτι καί πόλεις όχυράς έπέβη σοφός καί καδείλε 

20 τό όχύρωμα, έφ' φ έπεποί3εισαν οΐ δυσσεβείς, Σολομών άποφαίνεται) 
πολλής τής έργωδίας πορίσασ3αι· καί σπανιωτέρους ΐδη τις αν τους 
τοιούτους του δι' ετών πεντακοσίων τικτομένου Φοίνικος δρνι3ος. 

Kai σε τοίνυν, άνερ 3ειότατε, σοφίας τρόφιμον, χαρίτων μέτοχον, 
Θέμιδος ύποδρηστήρα καί Μουσάων ερατόν όπαδόν ή ένεγκαμένη καί 

25 3ρεψαμένη βασίλεια πόλις γνωρίσασα πλείστων όσων ήξιώκει τιμών 
καί μεγίστων μεταδεδώκει τών δεξιώσεων καί 3αυμασταΐς έκλέϊσεν 
άναβάσεσιν. έγνώκει μεν γάρ και την ροδωνιάν καλλιφύτευτον, έξ 
ής άνέβλαστες, καί τό φυτόν ευφυές, έξ ου προελήλυ3ες· άλλ' ήγάσ3η 
μάλλον τό ρόδον καί τόν καρπόν μετ' ευφροσύνης έδρέψατο. ώς δέ και 

30 λόγοι τό σόν έδείχ3ησαν σπούδασμα, τά τών όρ3ολεκτούντων τελεσ3είς, 
είτα του τής Καλλιόπης νάματος έμφορη3είς καί στομω3είς την γλώτταν 
ρητορείας πυρσεύμασιν, ουδέ τής πασών έπιστημών τε και τεχνών επόχου 
φιλοσοφίας άπέσχου παντάπασιν, άλλά καί τών ταύτης οργίων άψάμενος, 
ες δσον χρεών τόν ετέραις λογικαϊς με3όδοις έννεάσαι προ3έμενον κάπί 

35 ταύταις τό φιλότιμον ένδειξόμενον, τά λοιπά παρήκας τοις επί κρεμά-

7 - 8 ó - δαμένταζ: cf. Horn. II. 13, 769-72. 19-20 πόλεις - δυσσεβεΐ$: Prov. 
21, 22, ubi ασεβείς pro δυσσεβεΐς. 21—22 σπανιωτέρους - ôpviSos: cf. p. 113, 10. 
32-33 τη ; - φιλοσοφίας: cf. Hist. 15, 8-9. 35—p. 151,1 τοις - μετεωροφέναξι : 
cf. Aristoph. Nub. 227-30: oO γάρ ccv ποτέ έξηΟρον ópSco; τά μετεωρα πράγματα, 
εί μή κρεμάσας τό νόημα καί την φροντίδα λεπτήν καταμείξας Ês τόν όμοιον άέρα; 
vox μετεωροφέναξ ex ν. 333. 

13 an est scribendum όλληλομαχίας ? 
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Spas μετεωροφέναξι και κορυζώσιν άεροβατεΐν καί περιφρονεϊν τον 
ήλιου, και μίαν μέυ την τού κόσμου σφαϊραν την έξωτάτην καλουμένην 
μυσταγωγοΰσι προς τό εαυτής κέντρου τήυ γήυ συννεύουσαν, έπί δ' 
αυτή καί κύκλους επτά τώυ πλανωμένωυ σφαιρώυ τ ω ούραυίω τταρεισ-

5 άγουσι σώματι, als καί φοράς σημαυτικάς τώυ έσομέυων ανέθεσαν, 
μή μόνου κιυήσε^ χαριζόμευοι τοΤς αστροις κατά δόξαν αυθαίρετου 
άντιπεριιστώσας ταϊς νυξί τάς ημέρας, αλλά γε καί ταϊς ημών άντι-
ιτραττούσας γνώμαις καί προαιρέσεσιν. ήδεις μεν γάρ εκ φιλοσόφων 
δέλτωυ μαθών τήυ κευτρικήυ τής γής μεσότητα καί ώς τά μέυ μετέωρα 

10 καί κούφα τώυ στοιχείων φελλοίς άπείκασται, || σιδηροΤς δε βάρεσι τά 
κατωφερή καί βαρύτατα, καί ώς ενδεθείσα τούτοις ή "/ή άυέχεταί 
πως μετέωρος ώς ύπό φελλώυ έν ύδασι μόλ(υβδος). 

Έρίοις δέ στέψας ταυτησί τάς δόξας μετά τών άνυποστάτων σκιν-
δαψών καί τώυ φαιυομέυωυ ουδαμώς ιδεών, τών κατηγοριών τε καί 

15 μίξεων καί άυαλύσεωυ, και διαφείς τοις επί γραφείου καί κόυεως ώς μή 
πάυυ τι χρησίμους τ ω βίω, δικαιοσύνη μάλλον προσέσχες καί τών 
συστοίχων αρετών προτετίμηκας καί ώς σφών εκάστης οΐκειοπραγίαυ 
ούσαυ καί τό κατά πασώυ κράτος έχουσαν 09ευ τοις υομοτριβέσι φέρων 
εαυτόν έπέδωκας ουκ έθέλωυ είναί τις άπολίτευτος ούδ' ανόμοιος τοις 

20 εχουσι περί θέμιστας. έκκλησίαις μεν οϋυ προσαπήντας καί προσε-
τλησιπόνεις βήμασι και νόμων διαιρέσεις ήπίστασο μήπω υπερβάς 
τον μείρακα, τών δέ δικορράφων παρήμειβες τό αμφίστομου καί στρε-
ψίδικου καί τήυ τού ψεύδους παρεώρας συσκίασιν, ώς έν βραχεί τήν 
'Ιταλίδα μάθησιυ διελθειν καί παρελθείν ώς πλείστους τών ταύτην 

25 μυουμένων κατ' ενδελέχειαν. 
Kai πώς γάρ ούκ έμελλες, ούτω μεν ώκυτάτηυ φύσιυ λαχώυ, ούτω 

δέ συνάψας τη φύσει τήυ έπιμέλειαυ, καί μαθεϊν μέυ οξύτατος ών, άπο-
μαθεϊν δέ άμβλύτατος, καί σπινθήρ προς καλάμη ν και σώμα περι-
φερές τών πρανών άψάμενον. ού γάρ κατά τά διηθούμευα σινίοις σμικρο-

30 φυή σπερμάτια ταχύ τής σής μνήμης έξέπιπτε τά είσενηνεγμένα μαθή-
ματα, ούδέ συνεχείτο τοις προτέροις τά δεύτερα ώς τών ιχνών τά προ-
κεχαραγμένα τοις έπενστείμμασιν, άλλά κηροϋ μέν ήσθα πρός άπόμα-
ξιν εύτυπώτερος, χαλκηλάτων δέ κύρβεων προς άπότριψιν τών έγγραφέν-
των δυσεκτυπώτερος, έπεί καί τή καρδία ένίζανου καί έυεκαίοντο εις 

1—2 άεροβατεΐν - ήλιον: cf. Aristoph. Nub. 225, ubi Socrates : ,,άεροβατώ καί 
περιφρονώ τ ό ν ή λ ι ο ν " ; vide etiam Plat . Apol. 1 9 c . 2 s q q . μίαν e tc . : ex fonte 
mihi ignoto. 13 έρίοις στέψας: prov., ex Plat . Resp. 398 a. 21—22 μήπω -
μείρακα: cf. Hist. 5, 14 -5 . 28 σττινΒήρ - καλάμην: cf. Sap. 3, 7 : ώς σ-τπνδήρες 
έν καλάμη διαδραμοϋνται. 2 8 - 2 9 σ ώ μ α - άψάμενον: c f . ρ . 16, 5. 2 9 - 3 0 κ α τ ά -
έξέτπτττε : ad prov. (μνήμη ώς σινίον) mihi ignotum alludere videtur. 

2 σφαϊραν: φαΐαν? V a c : φαϊραν VPC 20 περί V s 28—29 περιφανές V 
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βάθος κατά τά δευσοποιά των όμοργμάτων καί δυσαπόνιπτα. εί δέ 
συνίππευε τη φύσει και ίσοτάχει τις ανάλογος μάθησις, ουδέν αν 
προσίστατο παντοίων μαθημάτων σμηγάγγειον είναί σε καί παρά 
μεν τοις θεσπιωδοϊς 'Αριστοτέλους εκείνο δη ένωτίζεσθαι, δπερ ούτος 

5 προς Πλάτωνος κωφήν την άκρόασιν όνομάζοντος, οτε μη παρήν 
ό δαιμόνιος, παρά δέ τοις τά δικανικά μετιοϋσιν άλλος τις Κικέρων 
και Δημοσθένης, ών ό μεν δικασπολιών γλώττα καί πραγμάτων των 
εν 'Ρώμη κάλλυντρον ήκουεν, ό δέ νους της πόλεως 'Αθηνάς και χειρ 
Έρμαϊκή προΐσχουσα ξίφος "Αρεος· νϋν δέ τη φύσει τά πολλά χαρι-

10 ζόμενος καί τω τάχει ταυτησί πεποιθώς ΰπενεδίδους προς τον ίσοφα-
ρισμόν της μαθήσεως καί τον ϊππον ήγχες της φύσεως καί της ορμής 
άνεσείραζες μηδαμώς κεντρίζων μήτε μήν μυωπίζων προς ταύτοδρο-
μίαν τον της μαθήσεως, ώστε κατά τοϋτο καί χωλευον ή ν σοι τό δίπω-
λον. πλήν καί ούτως τό άρμα σοι τού λόγου εύάρμοστον, ούδέ χαλαρόν 

15 τό τούτου και εκλυτον δίαρμα, άλλά κεκραμένον τω ρητορικω το 
έμπολίτευτον καί σνναναχεόμενον έκάστω έκάτερον εΰχαρι και μελι-
τόεν καί άξιέραστο ετίθει τό λέγειν σοι. και τούς πάλαι λόγων πατέρας 
άποθειάζων καί θαυμάζων της δεξιότητος και κατ' ΐχνια βαίνειν εκεί-
νων έρωτιών, οϊ τό θεμιστεύειν καί σοφιστεύειν, αλλήλων διεστώτα 

20 καί πόρρω φερόμενα, συνήψαν εις εν, οΰτ' άπολιτεύτως εΐλου ρητορεύειν, 
ούτε μήν άρρητορεύτως όπωσούν πολιτεύεσθαι. 

Ούκούν καί πλήρης φορτίς τοσούτων και τηλίκων φανείς λογικών 
μεθέξεων ύπεράλλη μέν τά έν μέσω πάντα καί τό τήδε κάκεΐσε περι-
στροφάδην όράν, γίνη δ' άπας των ανακτόρων κάκ τού λέγειν καί 

25 πράττειν τά καίρια προς εαυτόν τό ύπερέχον καί παραδυναστεΰον 
βασιλεύσιν εφελκυσάμενος καί τοΰ σου πόθου θέμενος εκκρεμές, τοϋτο 
μέν ώς ηδύς όμιλήσαι, τούτο δέ ώς όξύς εννοήσαι τά δέοντα καί τό 
ήθος στάσιμος καί προς άπαν πρακτέον εύκίνητος, είτα καί βασιλέων 
αύτών τά ώτα τη παμφήμω φήμη περιβομβεΐς καί τήν σήν όψιν άσπα-

30 σίαν τίθης εκείνοις. άμέλει τοι καί δόξας της άκοής ούκ ανάξιος καί 
της μέν αδικίας τομεύς, τού δέ δικαίου βραβεύς, άμφοτέραις παρά 
σφών επιδράττη καί συντάττη τή συγκλήτω βουλή, καί τό εντεύθεν 
άδεις τάς άναβάσεις καί διατιθεΐς εις πολυβάθμους βατήρας τάς κλί-

4-6 όπερ - δαιμόνιος : cf. Aristot. Vit. Marc. (Anonym, in Cod. Marc. gr. 257), ed. in : 
Ingemar Düring, Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, Göteborg 1957, p. 98: 
ούτω φιλοπόνως συνήν Πλάτωνι ώς την οΐκίαν αυτού άναγνώστου οΐκίσν ττροσα-
γορευ3ηναι. 3αμά γάρ Πλάτων Ελεγε ν Άττίωμεν εις τήν τοΟ άναγνώστου οΐκίαν, 
καί απόντος της ακροάσεως άνεβόα' ό νοϋς άττεστι, κωφόν τό άκροατήριον. Vox 
άκροατήριον lect. incerta, fort, τάκρωτήριον; vide etiam supra p. 16, 7. 8-9 ò -
"Αρεος: mihi ignotum. 33—p. 153,3 άδεις - κλίμακας: alludit ad Ps. 83, 6: 
αναβάσεις âv tt ¡ καρδία αύτου διέ3ετο. 

3 σμιγάγγειαν V 7 δικασττολείων V 
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μακας καί μικροΰ έστήριξας ταύτας ές κάρη ουράνιου κατ' εκείνη ν την 
ύψίζυγον άναβάθραν, ην ό επί της παλαίστρας του αγγέλου νύκτωρ 
τεθέαται· ούκουν ανέβαινες αΰτάς και κατέβαινες, εκείνο μεν διά τό 
των μεγάλων ποικίλων άξιων μέγεθος, ας άνέτρεχες και ας όμοϋ καί 

5 άνά μέρος περιεζώννυσο, τοΰτο δε διά τό της γνώμης ύφειμένον και 
τό δήπου ύφορασθαι τόυ φιλότιμον εν άρχαίς καί τόν έκκορυφούντα 
την δόξαν ες τό των δοξασάντων άνώτερον, εξ ών κάκείνω τό δοξά-
ζεσθαι κατά μέθεξιυ. 

"Οθεν ουτ' έσίτευσας τό βαλάντιον καί διωδήκεις τοις χρήμασι 
10 τό χθες λιμώττον καί σύσπαστον, ούτε τοϊς άμφιβλήστροις έπέθυσας 

καί τάς χείρας κατησπάσω της άγρας, οΟτε μην δεινοπροσωπήσας τάς 
όφρϋς άνεσπάκεις και τοις σπλάγχνοις Οδερον φυσιώσεως επωχέτευσας, 
ή γουν της όμοκαθεδρίας των συνέδρων άποδιείλες μεταρσιώσας τόν 
σκίμποδα καί στικτάς θρανίδας χρυσφ τοις του σώματος βάθροις 

15 υπέβαλες, ώς ή μι ν ΐδέσθαι πολλούς έξεγένετο τοιάδε μετιόντας άνοή-
τους ανόητα εν τ ω πληθυνθήναι την δόξαν τοϋ οίκου αυτών καί πολύν 
εντεύθεν κατάγελων δφλοντας. άλλά την μεν κρίσιν επί γλώττης φορών, 
ώς δ' έσθήτα τό δίκαιον περικείμενος, καί λογιστεύων τά δημόσια 
χρήματα ουδαμώς αυτά κατέσπας ώς οΐ βοροί τών ιχθύων αύτώ 

20 δελητίω τό άγκιστρον, ουδέ πονηροϊς τάς χείρας υπείχες λήμμασιν 
επίσης τοις πρότερον, οΐ καταποντισταί όντες οίακισταί προυχειρί-
ζοντο καί οΐ άρπαγες προϋβέβληντο φύλακες. 

"Ω πόσους άνεπλέξω στεφάνους έττί τοις μεγίστοις σοΤς κατορθώ-
μασι καί οία είλήφεις εγκώμια προς βασιλέων, προς μεγιστάνων, πρός 

25 άλλοχώρων, προς ένδαπών νυν μεν δίκαιος κατ' Άριστείδην εν τοις 
κοινοΐς λογοθεσίοις κρινόμενος, νϋν δ' έν ταΐς δίκαις εΰθυδικώτερος 
Μίνωος, έν δέ ταΐς τοϋ δέοντος είσηγήσεσι καί προγνώναι καί προσκέ-
ψασθαι τά συνοίσοντα ξυνετώτερος μεν Θεμιστοκλέος, εΰγλωττότερος 
δέ τών Όμήρου δημογερόντων τών πυκνόν άδόντων καί τεττιγώδες 

30 καί προϊεμένων αύδήν λειριόεσσαν, ή μάλλον προφητικός άντικρυς 
άνήρ καί προβλέπω ν τά έμπροσθεν. 

Τό δέ δη καινόν, έξ άλλων άλλας αρχάς καί πάσας μεγατίμους 
διαμειψάμενος, ώς ουδ' έν μια διέπρεψας έτερος, καί ούτε προς τό σφών 

1—3 Korr' - τε3έαται : cf. Gen. 28, 12 sqq. 2 ό - αγγέλου: cf. Gen. 
32, 23 sqq. 9 -10 βαλάντιον . . . σύσπαστον: cf. Plat. Symp. 190 e. 16 âv -
αυτών: cf. Ps. 48, 17. 1 7 - 1 8 τήν - ττερικείμενοί: cf. Ps. 36, 30 et lob 29 ,14 . 
25 κατ' Άριστείδην: cf. Her. 8, 79, 1; Plut. Syncr. Aristid. Cat. 3, 2. 27 Mívcoos: 
iudex integerrimus, cf. Plat. Apol. 41 a; Gorg. 523 e sqq.; Demosth. 18, 127. 
28 Θεμιστοκλεοί : cf. Thucyd. 1, 138, 3. 28-30 εύγλωττότεροζ - λειριόεσσαν: cf. 
Horn. II. 3 ,149 sqq. 

20 δηλητηρίω V 23 σοΐς: TOÎS V : fort, delendum 
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αιθέριου ήτενικώς ίλιγγίασας, οΰτε κατωκάρα και κύμβαχος άνατέτραψαι 
ή κατά τον θεοΐς όμέστιον γλώσσαλγον ώς έξ ουρανίων σφαιρωμάτων 
των άγχινεφών εκείνων άνακυμβαλισθείς αναβάσεων οίκτρώς κατενή-
νεξαι, άλλ' άγαν ασφαλώς καί ώς εΐπερ ταϊς άρχαϊς, ας έχείριζες, ένερ-

5 ρίζωσο, κατά τε πρανών καί όρθιων ώς οί τών ιπποτών ακράδαντοι 
άπροσφαλής έφέρου καί άνεκσφαίριστος. προκόπτων δ' ούτω και προ-
βαίνων τοϊς έ'μπροσθεν άεί κατά πρόοδον, καί ταύτης μεν άποβαίνων 
τών μεγίστων πολιτικών διοικήσεων, ες δ' ετέρας όμοιας μετακαλού-
μενος, ή γούν έρώμενος ύπό τησδε της πάρεγγΰς τε καί μείζονος, ενια-

ίο χοΟ δέ καί προς άλλης μηλοβολούμενος ή δια τό δυσερώτως εχειν της 
περιδεξίου || εν πδσί σου δεξιότητος και προς βίαν έλκόμενος, ώς μή 
είναι δτε μή ούχί καί διττής άξίας περιέκεισο μέγεθ(ος). 

Τέλος μετά τ(ής> πρωταση(κρήτου) προεδρίας καί της τών ορφανών 
προμηθείας προβάλλη διάκονος· ήδεσαν γαρ ακριβώς οί ταύτην σοι 

15 τήν προστασίαν εγχειρίζοντες, ώς οΰ μόνον προς τάς πολιτικός πρά-
ξεις ουκ άποπεφύκεις, άλλα καί τάς θεοφιλείς εξησκήκεις τ ω τών άρετών 
περιόντι σοι φιλοβασιλεύς όμοϋ καί φιλόθεος καί είναι καί άκούειν προ-
μηθευόμενος, ειπείν δέ κάκ της τών κατά σέ διοικήσεως και τήν τών 
όρφανικών χρημάτων οίκονόμησιν τεκμαιρόμενοι καί οίον συλλογι-

20 ζόμενοι, ώς ό σκορπίζων τά οϊκοι θεοφιλώς καί τάς μεν χείρας άνοιγ-
νύς πένησιν, άποχλαινιζόμενος δέ γυμνητεύουσιν, ούδενός αν τών 
αλλότριων έρωτα λήψεται, εις ταύτην σε τήν προστασίαν ήρχαιρεσία-
σαν. ούκοΰν καί λεία βλέπειν μαθών καί λύχνον τοις ποσίν εχων τά 
Θεού διατάγματα και τάς χείρας δεδειγμένας εις εύποιΐαν, οφθαλμός 

25 ορών τοις μή βλέπουσι, τοις ύποσκάζουσι πούς, δεξιά τοις μή έχουσιν, 
είς έξήρκεις μυρίοις, τοις πασι πάντα γινόμενος καί τάς σωματικός 
ένίων εκλείψεις τ ω της εύποιΐας άρτιών περισσεύοντι κατ' έκεϊνο τό 
μονάζον μέυ αριθμώ μάννα, ποικίλον δέ καί πάγχρηστον τή πιότητι 
και πρός τήν έκάστου έφεσιν αμειβόμενο ν. ούχ ε να τοίνυν ήλκωμένον 

30 Λάζαρον ένοσήλευσας ή τά περιλιχμώμενα κυσίν εκείνου τραύματα 
περιέδησας, άλλ' όμηγύρεσιν ολαις πανάκεια προύκεισο. 

10 μηλοβολούμενος: Signum amoris, cf. Aristoph. Nub. 997; Theoer. Id. 6 , 6 - 7 ; 
infra p. 202, 5 - 6 ; Hist. 183, 19-20; 857, 9-10. 

1 κατωκάρα καί κύμβαχο$: cf. ρ. 92, 13. 2 κατά - γλώσσαλγον : cf. Horn. 
II. 1, 590-4. 20—21 ó - πένησιν: alludit adPs. I l l , 9. 21 άποχλαινιζόμενοί 
γυμνητεύουσιν: cf. Is. 58, 7; Mat. 25, 36. 23-24 λύχνον - διατάγματα: cf. Ps. 
118, 105. 24 t ò s - εύττοιίαν: cf. Ps. 17,35 sive 143, 1. όφάαλμός etc.: cf. p. 
19, 26 -7 . 26 τοΐζ-γινόμενος: 1 Co. 9, 22. 2 7 - 2 9 κατ' - άμειβόμενον: Exod. 
cap. 16. 2 9 - 3 1 ένα - ττεριέδησα? : Luc. 16, 20-21. 

18 τήν : τη5 V 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:29



V 115 ΛΟΓΟΣ ΙΕ 155 

Ούκ εψεύσω του δρφανοτρόφον, μακάριε, ού τό καλόν τούτο και 
•θεοφιλές προσώνυμον, λαμπρότατε ανδρών, έκιβδήλευσας, ούδ' ύπ-
ενό3ευσας την πραξιν χρυσόν εκείθεν έμπορευσάμενος, ότι μηδ' ήγνόεις 
τά έξ άπορων κερματιζόμενα τοις τούτων στεναγμοΐς κατ' άχυρμιάν 

5 έκφυσώμενα και ώς κόνιν την εν Sé ρε ι σκιδνάμενα· ώστε και μεγαλέμ-
πορος εντεύθεν απεναντίας τοις άλλοις γεγένησαι, ου τοις πένησι 
μόνον άπαρανόσφιστα φυλάξας τά σφέτερα, αλλά και τά οίκεια φιλο-
φρόνως έκεϊσε προκατα3έμενος, δ3εν σης άποσέσεισται και χειρ μεταλ-
λώσα τάλλότρια μακράν άπελήλαται, ούδ' ó νυκτιλοχών και διορύττων 

10 άνύσιμον δρα οί τό διανόημα· κατά γάρ τείχος τό Σεμιράμειον καί 
άκρόπολιν άνεπίβατον ή των πενομένων παραδοχή πρός τά παρατι-
3έμενα σφίσιν ώχύρωται, και άλλως δ' ειπείν, ώς άλετρίσι τοις όδοϋσι 
διατμώμενα τάς άλη3ούσας λεπτά και τών παρά φιλοσόφοις ατόμων 
ισχνότερα μύλας Θεού της άλήσεως ίστώσι καί με3ιστώσι του προς 

15 κόλασιν διελίττεσ3αι. αμελεί καί χηρών προασπιστής καί πατήρ ορφανών 
δρώμενος καί τών φυσάντων εκείνους φιλοστοργότερος έπλή3υνάς σου 
τά τέκνα ταΐς κατά Θεόν ώδινήσεσιν ό γυναικί μηδέποτε προσπλακείς. 

"Ω οία καί όσα εχων ειπείν καί του (διά) βραχέων εκκρούομαι μνή-
σασδαι κα3ά καί οΐ λειμώνας μεν εϊσιόντες εύ3αλεΐς όμοΰ καί πολυαν-

20 3εΤς καί προς λείρια ξύμπαντα τάς όψεις εκτείνοντες, τ ώ δε της 3έας 
3αυμαστώ και ποικίλω τήν δρασιν συγχεόμενοι και κατακόρως ούδε-
νός απολαύοντες, ή yoüv οΐ τοις όφ3αλμοϊς έπιόντες πέλαγος αχανές καί 
αόριστον, ές ουδέν δε τι και στη ναι πέρας δυνάμενοι καί τ ω τών κυμά-
των επαλλήλω τό λογιζόμενο ν συστρεφόμενοι· τ ω δντι γάρ ώς εστι 

25 καί κόρη ν ίδεΐν όφ3αλμοΰ 3αυμασία φυλακή γυρουμένην (επί γάρ 
χιτώνι χιτών ταύτη vi περιείληφε και ποικίλαι προβολαί καί διάφοροι 
περιπτύσσονται) ούτω κάκεϊνον πολυειδεΐς τών καλών κύκλοι περι-
στοιχίζοντες της μεν συγκλήτου βουλής έδρων δφ3αλμδν καί ώς έν 
χρυσή σφενδόνη τοις άνακτόροις λί3ον ΰπέφαινον άν3ρακίζοντα, ώς 

30 δέ πόλιν περιοχής τοις προσβάλλουσιν άπανταχό3εν άνεπιχείρητον. 
Τίνα γοϋν εικός εχειν ψυχήν και δπως διακεΐσ3αι χρεών τον τοσαύ-

ταις άκίσι πειρόμενον διακάρδια, όπόσοις δ κείμενος δδε περιερρείτο 
πλεονεκτήμασι ; πάντως ταλάντατος έν άν3ρώποις εϊη τις ούτοσΐ και 
μή τών Όμηρείων δύο πίθων άπαντλών άναμίξ τδ κέρασμα, έξ ενός 

4—5 κατ' - σκιδνάμενα: cf. lob 21, 18: έσονται δέ ώσπερ άχυρα προ άνεμου ή 
ώσπερ κονιορτόζ, ôv ύφείλετο λαϊλαψ. 8—10 53εν - διανόημα: alludit ad Mat. 
6, 20 et Luc. 12, 33. 10 τεϊχοζ Σεμιράμειον: prov., cf. Apost. 16 ,43 ; Hist. 365,1 . 
15 χηρών - ορφανών: Ps. 67, 6. 16-17 σου - ώδινήσεσιν: cf. Gal. 4, 19. 18 sqq. 
ώ οία etc. : cf. p. 192, 3 sqq. 30 πάλιν περιοχής: cf. Ps. 30, 22. 34 sqq. 
μή τών etc. : cf. Horn. II. 24, 527 sqq. 

6 άπεναντίοι; V 18 δια addidi 
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δέ τούτων τοις χείροσιυ ύπερχειλούς την ττόσιν αμιγώς άρυόμενον. 
κάπί τούτων μάλλον ώς άπ ' αμάρας των οφθαλμών 3αλερόν έξακον-
τίσει τις δάκρυον ήπερ 3ερμώς 3ρηνήσειε τόν άπογενόμενον ό μεν 
yàp τόν ζωής εκμετρήσας δρον προς τά εξ ών συνήρμοσται άναλέλυκε 

5 καί ώς ήχος βάρβιτον άφωνο ν ή ψυχή τό σώμα έκλέλοιπεν, ό δέ βίον 
αντλεί πονηρού καί ε βούβρωστις επί χ3όνα δϊαν ελαύνει τού ζην 
αίρετώτερον κρίνοντα τό 3ανεΐν, καίπερ καί τούτο πεισόμενον ύστερον, 
ού γάρ τις φυγή πέλεται -θανάτου μερόπεσσιν. 

Ει δ' επί τώ σώ 3ανάτω καί τήν του κασιγνήτου σοι ζημίαν άva-
io πεμπάσαιμι ταϊς φρεσί, φιλαδέλφων κράτιστε καί φιλοφίλων τό άκρο-

3ίνιον, δίπλα δήπου3εν δάκρυα κερδανώ κάπί τοις νεαροις καί προσ-
φάτοις τοΐσδε βαρυαλγήμασι καί τάς άπηλγημένας άναλήψομαι συμ-
φοράς, ή που καί τό πυρ τών στεναγμών άνα3άλψαιμι τω χρόνω 
έκμαραν3έν καί εις πυρσόν αί3έριον άνακαύσαιμι. οίος γαρ κάκείνος ήν 

15 καί δσοις άγα3ουργήμασι περιήν3ιστο, εν λόγοις άριστος, εν πράξεσι 
βέλτιστος, τήν μεν ψυχή ν πραότατος, έν δέ ταϊς άρχαΐς εμβρι3ής καί 
πολιτικώτατος· εκείνο μέν γάρ της γνώμης ίδιον, τοϋτο δέ τών αρχο-
μένων προμή3εια, έπεί καί τό εκλυτον κάπί πδσιν εΰένδοτον ούκ άξιά-
γαστον παρ' έχέφροσιν, ώσπερ 3ηριώδες μικρού καί άπάν3ρωπον τό 

20 έρευξίχολον αεί καί προς όργήν εύκατάφορον, καί τά μέν φόβητρα προ-
ϊσχόμενον, τά δέ 3έλγητρα διω3ούμενον. έρώ τό παν εν βραχεί· άδελ-
φώζων ήν εν όλοις ò Μιχαήλ καί τετάρτη Χάρις τη τών τριών μια, 
τάδελφω, συνέζευκτο· ού γάρ έκ μόνου τοϋ τών αύτών σπερμάτων 
φυήναι τόν αύτοκασίγνητον άπεικόνιζεν, άλλ' αίματος και σαρκός 

25 μετέχων ούδέ τους ψυχικούς χαρακτήρας διαλελώβητο. εί φρονήσει 
εκέκαστο καί σωφροσύνη πεπύκαστο, είχε τόν τύπον εγγύς καί ε-
φέστιον. εί χαρίεις τό ή3ος, τόν χαριτώνυμον όμόγνιον άνεμάττετο· 
εί δίκαιος, προς τό άρχέτυπον άπηκρίβωτο· εΐ δικαστής άρρεπέστατος, 
τόν αδέκαστο ν έν κρίσεσιν άπεμόργνυτο- εΐ τάς λοιπάς τών αρετών 

30 έπέτριβεν ώσεί χρώματα, έπιμάλιστα τόν πρωτουργόν κα3ωράϊζε 
καί τά εκείνου διεχάραττε προτερήματα. 

Καν γάρ άτακτο ν ή Ολη καί τούς δημιουργικούς λόγους ταράττουσα, 
αλλ' ού παρά τούτο ύμεϊς, ώ τριπό3ητοι κεφαλαί, ή τήν σωματική ν 
Ιπίπαν έμφέρειαν ή τήν ψυχικήν όπωσοϋν εύγένειαν εξελοχεύ3ητε 

35 ακατάλληλοι, άλλ' αδελφοί καί σώματα καί ψυχάς προήχ3ητε καί 
3αυμαστήν τινα συμπλοκήν ηύχεϊτε καί ή3ών καί φρονήματος, ού 

27 εΐ - άνεμάττετο : alludit ad nomen Ioannis = Gratia ; locus communis. 

2 - 3 δαλερόν δάκρυ(ον): cf. Horn. II. 2, 266; Od. 4, 556. 5 ώς - έκλέλοιπεν: 
cf. supra p. 52, 19. 5—6 βίον - πόνηρον: cf. p. 19, 25. 6 καί - έλαύνει: 
Horn. II. 24, 532. 11 δίπλα - κερδανω : cf. Eur. Hec. 518. 22 τετάρτη χάρι ; : 
cf. p. 67, 31; fort. prov. 24 αύτοκασίγνητοί : Horn. II. 2, 706. 32 καν - ταράτ-
τουσα : fontem non inveni. 
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μόνον έκάτερος έκάστω παραχωρούντες τιμής καί || ύπεξιστάμενοι 
άμφοϊν αξιώματος, αλλά γε και αύτά τά όντα συμμεριζόμενοι καί χαί-
ροντες τοις αύτοϊς καί των αύτών άπεχό(μενοι), ύπείκοντες άλλήλοις 
καί τά θυμήρη καί μή μεριζόμενοι, και τά μεν ταϊς μεθέξεσι τιθέντες 

5 ήδίονα, τά δέ ταΐς άνθέλξεσι μετριάζοντες. ώ πόσοις ύπογραμμός καί 
τύπος φιλαδελφίας έφάνητε· ώ πόσοις μισομαίμοσι τούς της φύσεως 
θεσμούς έποψίους θέμενοι του διχονοεϊν άλλήλοις και χωρεϊν διά μάχης 
άπηνέγκοτε ή διαλλακτήρες παραληφθέντες ή τω καθ' αυτούς αίσχύ-
ναντες ύποδείγματι καί τω υμετέρω φιλαδέλφω σφας χειρωσάμενοι 

ίο καί καταστρατηγήσαντες την διάστασιν καί καθελόντες εντεύθεν τον 
ιτρωτόγονον Έωσφόρον καί της μισαδελφίας άρχέγονον ούχ όπλοις 
καί βέλεσι και λίθων άφέσεσιν, άλλ' εύμενέσιν όψεσι και σχήμασι τοις 
όντως εύσχήμοσι. 

Παρά μέν τω φιλωδω καί φιλοψάλμω Δαυίδ το κατοικειν αδελφούς 
15 έπί τό αύτό μακαριστότατον κρίνεται καί δρόσω μέν Άερμωνίτιδι 

παρεικάζεται, παρασυμβάλλεται δέ τω μύρω τω τον ττώγωνα τον 
'Ααρών υετίζοντι καί μέχρι της φας τοϋ ενδύματος αύτού καταβαί-
νοντι* τον δέ σύσσιτον ύμεΐς καί όμόστεγον ώς ούπω μέγαν ύπεραλά-
μενοι, αξιαγαστότερον καί μείζον, οΐμαι δέ καί πρώτοι καί μόνοι προς 

20 τό πανείκελον έπησκήσατε, μηδέν ίδιον άποταμόμενοι καί τό έμόν τε καί 
τό σον ώς ουκ άδελφοπρεπές παραγκωνισάμενοι, άλλ' δ περί των 
πιστευόντων εις Κύριον ή των Πράξεων βίβλος ύπεσημήνατο· „ήσαν 
δέ πάντες μία ψυχή και καρδία μία," τούτο ζηλωτέον κρίναντες καί 
ύμεΐς καί παρ' έτερον άπαν ένστερνισάμενοι προς ούδέν των πάντων 

25 τή γνώμη διέστητε ή τό ξύμπνουν διείλετε. ούκοϋν ούτε τράπεζαν 
άτερος των δυεϊν ΐδιώσατο ούτε τοις ποσίν εμβάδας ύπέρραψεν ή 
των πλατυσήμων έσθήτων ένίας εξ εαυτού κατωνόμακεν, άλλα τοις 
ούσιν άκατονομάστως τε καί άπαρασημάντως αμφότεροι χρώμενοι 
έως τότε τάς περικειμένας ώκειούσθε σκέπας τού σώματος, έως αύτάς 

30 έπανιόντες άπέθεσθε· έκ δέ τούτου κοινά πάλιν τά περιβλήματα καί 
αύ ίδια τού φθάσαντος χρήσασθαι. ώστ' έγωγε καί καινόν τι φμην 
συμβήσεσθαι, εί μή καί ζωής όρος ταυτιζόμενος άμφοϊν συναντήσειεν, 
άλλ' άνόμοιον τήν έκ σωμάτων άνάλυσιν όψεσθε· ές τοιαύτην μέν 
άνακραθέντες σχέσιν φιλάλληλον, ούτω δέ καί συνδραμόντες εϊς όρρη-

35 κτον ένωσιν, ώς εί μιδ ψυχή συνηρμόζεσθε· παρά βραχύ τι γούν καί 
τούτο ύμϊν συμπέπτωκε. 

Κατά γάρ έν τι διαλλάττοντες αλλήλων, λέγω δή τήν ές τον βίον 
πρόοδον και τό πρώτως καί δευτέρως τον ήλιον προσειπεΐν, ούδέ 

11 μισαδελφίαξ άρχέγονον: alluditad Gen. 4, 8; cf. 1 Joh. 3, 8-12. 14-17 τό -
καταβαίνοντι : Ps. 132, 1, 3, 2. 20-21 τό - σόν: cf. loh. Chrysost. De beato 
Philog. 1, P.G. 48, 749 in medio: δτε (sc. in vita futura) τό έμόν καί τό σόν ούκ 
εστί, τό ψυχρόν τοΰτο £ήμα; cf. Ann. Comn. Al. 3 , 6 , 4 (I p. 121, 9 sqq. Leib). 
22-23 ήσαν-μία: Act. 4, 32. 
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κατά τούτο άτερος 3ατέρου πρωτιστεύειυήυέσχεσ3ε· ό3ευ ó κατά γέυεσιυ 
δεύτερος πρότερος τό ζην έξεμέτρησευ, ό δέ πρώτος λοΤσ3ος άττώλετο 
ες κύκλου έυιαύσιου ευ ττρώτω μόρω διακοπείς τήυ όμογνιότητα- άμφω 
δέ προς τήυ άγήρω ζωήυ έκείυηυ και τήυ τώυ πρωτοτόκωυ μητρό-

5 πολιυ μετετέ3ητε, μηδέυ έφοδιασάμευοι πλέου άτερος 3ατέρου κατά γε 
την εις δψιυ κρίσιυ και τήυ εκ μακρού πεϊραυ, ήυ είλήχειμευ ημείς επ' 
άμφοΤυ ώς όμόσκηυοι. 

Μακάριοι γούυ ύμεΐς τού κύκλου τώυ αρετών, δυ τω βίω τούτω 
διαπλεξάμευοι περιέ3εσ9ε· μακάριοι δέ και της εφ' άπασιυ όμοιώσεώς 

10 τε καί σχέσεως, ην ούδένες τών πρώην κατώρ3ωσαν, ούτω μέν êpyco-
δίας μετέχουσαν, ούτω δέ ανάντη καί όρ3ίαν ούσαν τοΤς προσβαίνειν 
έ3έλουσι. εί δέ τον ομοίου ποτί τον όμοϊον άγει Θεός κάμέ φέρων ύμϊν 
ού (μόνον ό)μωρόφιου έδειξευ, άλλά καί τώυ τρόπωυ μέτοχου, σκοπεϊν 
καί λέγειν τοις εΐδόσι παρίημι· έγκαλλωπίζομαι δ' ούυ όμως εγωγε 

15 τη με3' ύμώυ διαγωγή και τη γνησία δντως ένότητι, ώς οι περί Φαίδωνα 
τη μετά Σωκράτους άναστροφή τε καί άκροάσει της περί ψυχής έκείυου 
λαμυρας διαλέξεως, ώστε καί ψήυα έαυτόυ πολλάκις ώυόμασα δέν-
δροις καλλιπρέμνοις ύμϊν συμφυα κατ' έγκέντρισιν καί τήν αυτήν έπ-
αγγελλόμενον καρποφόρησιν. καν γάρ ες γαμικήν συνάφειαυ εν3εσμον 

20 της ύμϊν όμαιμονούσης προσείλημμαι, άλλ' ούν ή επί ττασιυ εύ καί 
3εαρέστως υμάς τι3ηνησαμένη, τό καλλιστεΐον εκείνο της φύσεως, ή 
εν γυναιξί ν άριστοπόσειά τε άμα καί καλλιτόκεια και τοΰ ή3ους άγασαμένη 
καί της ές εκείνην τιμής ύπερστέρξασα, ούκ έ'λαττον ύμών περιεϊπέ με 
ή τό φίλτρον άνήκεν ή της έφ' άπασι κομιδής κατημέληκε· δ γάρ επί 

25 σταυρού Χριστός προς τον παρεστώτα μα3ητήν· „ιδού ή μήτηρ σου", 
καί πάλιν προς τήν μητέρα· ,,γύναι, ϊδε, ó υιός σου", τούτ' αύτό με3ο-
δεύσαν ην τό 3εΐον κάν τοις κατ' εμέ προμη3ευτικώς. εί γούν καί παρά 
Λύδιου άρμα ε3εου τοις δυσί τρίτος παραζευγυύμευος ή καί ώς είκώυ τώυ 
αρχετύπων παρά πολύ λειπόμενος ήν, άλλ' ούυ περί του αύτόυ έλιττό-

30 μευος δΐυον κάπί τό αύτό κατάντημα εληγον κατά τίνα μυρμηκίζουσαυ. 

"Ω δύο uìoì πιότητος, ώ μοσχεύματα κάλλιστα τής βασιλίσσης τώυ 
πόλεωυ· ώ καί Θεώ εύάρεστοι καί βασιλεύσιυ ύπηρέται υοήμουες καί 
προς άρχήν άπασαν και πραξιν λόγου προσδεα καί σοφίας προσφυείς 
καί ευάρμοστοι. ούχ ούτω Κάτωνες καί Βρούτοι τήυ πρεσβυτέραν 

4—5 τήν - μητρόττολιν: cf. Hb. 12,23; Lampe s.v. πρωτότοκος H (1202 b). 
12 τον (pr.) - Θεός: prov., cf. Horn. Od. 17, 218; Plat. Symp. 195 b; Diogenian. 5, 16; 
Karathanasis 133-4. 15 -17 ώς - διαλέξεως: Plat. Phaed. 57 a sqq. 22 άρι-
στοττόσεια - καλλιτόκεια: ex Oppian. Cyneg. 1, 6. 24—26 δ - σ ο υ : Joh. 19, 27 
et 26. 27-28 παρά - ISeov: cf. p. 16, 6-7. 31 δύο - πιότητος: cf. Zach. 
4, 14; Hist. 337, 13. 3 4 - p . 159, 2 Κάτωνες - Φωκίωνες: ex Plut. Vit. Parali., 
cf. supra p. 56, 11-2; 98, 9; infra p. 202, 16 sqq. 

1 Sorrépou: άτέρου V 8 ôv : ήν V 13 ού μωρόφιον V 
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ώυησαυ 'Ρώμην τά κοινά μετιόντες πράγματα ή τάς 'Αθήνας Περικλεΐς 
και Φωκίωνες, ώς Ομεις την Κωνσταντίνου καλλίττολιν, ό μεν λογοθετείν 
και θεμιστεύειν λαχών, ó δέ την Οττατον έπαρχικήν χειρίζων άρχήν. τη 
γαρ του μέλιτος επίσης ποιότητι τ ω γλυκεί τό δριμύσσον σνγκερα-

5 σάμενοι τους μεν πονηρών έργων τραυματίας και τά της πόλεως μετιόν-
τας ναυάγια εις βάθος ήλγύνετε, τό δ' ύγιαίνον του πολιτεύματος 
κατακόρως ήδύνετε. και συ μέν, ή της λογιστείας στάθμη και Καίσαρι 
μεν βραβεύων τά Καίσαρος, τοις δέ λογιστευομένοις τό προσφιλές Θεώ 
δίκαιον, ποθεινός έκρίνου καί μετά την άπόζωσιν της αρχής ώς βεβαίας 

10 γνώμης άνήρ, καί μισάδικος μέν την ψυχή ν, φιλόπολις δέ την προαίρε-
σ ι ν συ δέ ώς όλος άνεκαλοϋ γλυκασμός καί πράος καί μείλιχος, καί τό 
μέν άμφηχές καί διχόμυθον ώς δαιμονώδες περιιστάμενος, έκ δ' άγνής 
καρδίας καί μηδέν υπηχούσης έκ του ψεύδους ϋπόχαλκον άγνά καί τά 
ρήματα προϊέμενος, όποιον διατρανοϊ καί Δαυίδ τό κεκαθαρισμένον 

15 έπταπλασίως άργύριον. 

"Εως μέν où ν ή βασίλειος άρχή καθειστήκει καί τον ηγεμόνα κεκλήρωτο 
μη Τάνεως άναίσθητον άρχοντα, κατά δέ μηδέν ένδέοντα του καθήκον-
τος, καί ΰμείς τάς μεγίστας αρχάς εγχειρίζετε καί τούτων ώρδσθε 
κοσμήτορες, ή καί ούτως ειπείν, εως μέν ύμεϊς ταϊς κοιναϊς προσανείχετε 

20 διοικήσεσιν, εύπραγίας μετείχε καί τό πολίτευμα καί κατωρχεϊτο των 
κυμάτων καί του κλύδωνος ύπερενήχετο- έπεί δ' ύμας ό των άβελτέρων 
και προσαντεστέρων τοις έπαινετέοις φθόνος ή τε κακόσχολος ένίων καί 
τελχινώδης πρόθεσις της πολιτείας έξέκρουσε, καί ή χρηστή των πραγ-
μάτων κατάστασις συνηφάντωτο || καί τά βιοφθόρα πεπαρρησίαστο. 

25 εντεύθεν τό μέν άποχειροβίοτον τού πληρώματος αναιδές καί θρασύ 
καί αΰθαδες καί τό χθές τραπεζιτεύον καί τά πολλά περί τρυτάνην στρε-
φόμενον καί οί τάς εύητρίους όθόνας μετήεσαν, επί δ' αύτοΐς οί σκυτοδέ-
ψαι και τάς ραφίδας ασχολίας έχοντες έργον άνώτερον των άρξόντων 
έτίταινον τάλαντα- καί ΚλωθοΤ τίνες καί Λάχειαι ΐζανον άπεσμίλευόυ τε 

30 τον τό φοινικούν ύποδησόμενον καί ώς έν διόπτραις ταΐς τρυμαλιαϊς 
των ραφίδων ήκριβολόγουν τόν έπί των σκήπτρων όραθησόμενον 
οί δ' έκ τούτων καί της βασιλείου κλήσεως ήρων καί επείρων μάλα λαμ-
πρώς. ώ δίκη τοϋ έκδίκου σκέμματος τούδε καί τού παραβόλου βουλεύ-
ματος ευβουλία καί ήλιε της ήλιθιότητος. οί δέ μιγέντες τοις εθνεσι καί 

35 τά τούτων μαθόντες επιτηδεύματα, νεανισκευόμενοι πλέον της των 
ετών περιόδου τήν φρόνησιν, ελαθον κατηγόρους ημών εΐσενεγκόντες 
τούς πειρατάς, καί τούς ληστάς δικαστάς, καί κολαστάς τούς άγύρτας, 

7 -8 Καίσαρι - Καίσαρος: Mat. 22, 21. 14-15 το - άργύριον: cf. Ps. 11, 7. 
17 Τάνεως — άρχοντα: alludit ad Is. 19, 11: μωροί έσονται οί άρχοντες Τάνεως. 
28 ασχολίας - άνώτερον: cf. Pind. Isth. 1,2. 34-35 ol - έπιτηδεύματα: cf. Ps. 
105, 35 et Ez. 20, 18 (supra p. 127,15-6). 

26 αΰθαδες : άφθαρτες V 
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καί της πατρίδος σκυλευτάς τους νηίτας κατακολπίσαυτες. φεύ της φιλ-
άρχου γνώμης και της άσυμπαθούς ψυχής καί πάυτων προδότιδος· 
ώ άνταλλάγματος οικτρού και καρδίας βραδείας καί τυφλωττούσης 
όψεως προς τήβενναν καί κώδωνας άργυροστόμους ήχούσας τό ΐτπτα-

5 στήριον και τό μή τοις πολλοίς όμόχρωμον κάττυμα του ποδός. 
Ίου ίου των κακών όσων καί οίων πεπείρασαι πόλις βασίλεια, 

οφθαλμέ γης, παγκόσμιον περιλάλημα, της περιγείου πάσης εϋρριζον 
άγαλλίαμα, γαλοΰχε σοφίας, ποδηγέ πίστεως, πάντων των καλών 
ενδιαίτημα, πώς έκάθισας χήρα ή πολύγονος έν πόλεσι καί γρηΐ καμινοί 

10 ϊση καί χαλαρών ρυτίδων άνάμεστος ή πορφύραν καί βύσσον ήμφιεσμένη 
καί στιλπνή τάς όψεις καί τους χλιδώντας χλιδώνας περικειμένη ; πώς 
έμπεπυρισμένη πυρί καί άνεσκαμμένη καί κακών Ίλιάς άντικρυς ή παμ-
φαέσιν οΐκήμασι καί χρυσοπάστοις βασιλείοις άπανταχή περιώνυμος; 
πώς αλλοφύλων στρατόπεδον αμυδρών καί σποραδικών καί την τύχην 

15 περιπεζίων ή προσκυνουμένη προς απάντων εθνών καί βασιλίς τών βασι-
λίδων άκούουσα πόλεων ; πώς ώς αγρός ήροτρίασαι καί ώς άλσος δρυμού 
άπηγρίωσαι ; τίς σώσει σε ή τίς παρακαλέσει σε ή τίς έπανακάμψει τοϋ 
έρωτήσαι τα εις εΐρήνην σοι ; τίς έκ τών τεττάρων άνεμων επισυναγάγη 
τά τέκνα σου ; τίς έπισταίη σοι Μωσής ελευθερωτής ή Ζοροβάβελ έπανά-

20 γων όφθείη σοι ; ώς νΰν γε καί ψαλμός καί παραβολή και κίνησις κεφαλής 
εν τοϊς πέρασι γέγονας. 

Τότε τοίνυν άλλων άλλο τι τών συμβάντων σφίσιν όδυρομένων καί 
ποιουμένων θρήνων πρόφασιν οί γενναίοι ούτοι εαυτούς κατά σφών 
αύτών εχοντες (ούτω δ' είθισται τοΤς πάλαι καλεΐν τάς ψυχάς καί τά 

25 σώματα) τδλλα δή πάντα καθά καί φορυτών άποσάρωσιν ωοντο καί 
τήν μακαρίαν φωνήν τού Ίώβ άνά στόμα είχον διαπαντός καί συνήδον 
εκείνωπεριχαρώς· ,,ό Κύριος εδωκεν, ό Κύριος άφείλετο", καί παριστώντες 
τό της γνώμης φιλάλληλον καί τήν αΐσθητικήν καρδίαν καί λυπηράν 
ταΐς τών πέλας μάλλον συμφοραΐς έπεκάμπτοντο ήπερ τοις οίκείοις έπ-

30 εγόων παθήμασι, καίπερ λινοδέσμους κρόκας ταΐς χερσί δεξάμενοι πρός 
χρημάτων άπόδοσιν, ύφ' ών εζωγρήθησαν, καί ώς εις δίκτυον έκτεταμένον 

23—24 âauroùç — αυτών: fort, conferri potest Aristid. I, p. 239—40 Dirtdorf: 
επειδή γαρ ή Ελλάς έαυτης έγένετο καί πάντα έξεκεχωρήκει, νηες, ίπποι, τό ττεζόν, 
ύπαρχοι, βασιλεύς etc. 

6 ¡ού ΐού: trag., cf. e.g. Soph. Aias 737; Trach. 1143; ad sq. lameatationem cf. 
p. 146, 25 sqq. 9 πώς-πόλεσι: Lam. 1, 1. 
4,43; Karathanasis 38; Hist. 388,1 et 483, 4. 
33, 18. 17 τίς - σε (alt.) : Lam. 2, 13. 
18-19 τίς-σου: Zach. 2, 10 (6), cf. Mat. 24, 31. 
20—21 παραβολή - γέγονας: cf. Ps. 43, 15. 

12 κακών Ίλιάς: prov., cf. Zenob. 
16—17 πώς - άπηγρίωσαι : 1er. 

18 τά - σοι: Luc. 14, 32; 19, 42. 
19-20 τίς-σοι: cf. ρ. 128, 25-6. 
27 ό - άφείλετο: lob 1, 21. 

18 τεττάρων : δ' V 
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έτη τό Ίταβύριου καί σκοπιάς παγίδα τό μιξοβάρβαρον εκείνο και 
φιλόχρυσον πλέον ήπερ φιλόχριστον περιπεσόντες στράτευμα, άμέλει 
τοι καί μή χωρεϊν όμόσε τω καιρώ δοκιμάζοντες, τοις δέ παλαμναίοις 
τυράννοις εκποδών μεθιστάμενοι, μικρόν άποθεν της πόλεως έναυλίζον-

5 ται καί ταϊς της φύσεως άνάγκαις άντιπαλαίουσιν. οΟκοϋν ούδ' αύτός 
ύπερεθέμην την εξοδον, ώς δέ Κλήμης ΓΤέτρω καί ΓΤαύλω Τιμόθεος, είτε 
μην ό Στροφίου τω 'Αγαμέμνονος, συνειπόμην σφίσι και την δυνατήν 
παράκλησιν είσήγον εν τω μέρει και άντελάμβανον. πλην ούχ ό πλάνος 
ούτος επί μακρόν τω τοι και οι μένάδέσποτονδεικνύντεςτήνάρετήν, ώς 

10 που τις έγνωμάτευσε, καί τό των περιστερών ζηλοϋντες άκέραιον καί των 
κοινών έκείνων ναυαγίων κούφως ΰπεριπτάμενοι, εϊλοντο μάλλον όρεσι 
τό βλέμμα χαρίζεσθαι καί πήγνυσθαι τάς καλιάς εν θείοις τεμένεσιν ή γοϋν 
παραρριπτεϊσθαι τοις τών άμαρτωλών σκηνώμασιν, ούτω καλούντες 
τούς αΐχμαλωτευτάς ημών αίχμητάς, τάς άπλήστους γνάθους, τάς άκο-

15 ρήτους αίματος δεξιάς,τούς ορθούς αύχένας,τούςάπαιδαγωγήτουςοφθαλ-
μούς, τάς άεί δριμείας όψεις καί όργιλώδεις, τούς τον Χριστόν καί πάλιν 
λογχεύσαντας καί τό τούτου τιμήεν αίμα κατά γης χέαντας καί θεμένους 
εγκληρα τά ιμάτια καί τον σταυρόν, öv Ιπωμάδιον εφερον καί ταϊς χλα-
νίσιν ερραφίδουν, ποσίν ύποθέντας καί βεβήλοις τόποις ένακοντίσαντας. 

20 Ένί τοίνυν τών κατά τόν Έλλησπόντιον πορθμόν φροντιστηρίων 
Ιαυτούς παραβύσαντες ηδον μετά Δαυίδ· ,,ή ψυχή ημών έρρύσθη έκ 
της παγίδος τών θηρευόντων", καί τών μοναστών άντιφερίζοντες τοϊς 
άκρέμοσιν, άνομοιοσχήμονες όμογνώμοσι, καί την εύάρεστον Θεώ 
χαρμολύπην αίρετέαν κατά σφδς κρίνοντες και πολλώ βελτίω τού παρ' 

25 ένίοις προσδοκίμου σατυρικού κλαυσιγέλωτος, την μεν εσθήτα τω 
τέως ούκ έμελάνωσαν, τόν δέ της παλαιότητος άνθρωπον ώς όφεώδη 
λεβηρίδα άπεκθλιβόμενοι καί τόν κατά Χριστόν καινούμενον άντεμπορ-
πούμενοι, δσα τε δοράν ύλωδεστέραν τω άσκητικώ κναφείω καθιέντες 
τό της γης άπόγονον σκήνος ώς εν πόα πλυνόντων τοις δάκρυσι εσμη-

30 χ ο ν ού τήν προσποιητήν Ιπανελόμενοι μελάνωσιν, ην οί βαφείς τών 
έσθημάτων χαρίζονται, αλλά τήν ες βάθη χωρούσαν τά ψυχικά, καί 

10 τό-άκέραιον: cf.ρ. 25,10. 26 έμελάνωσαν et 30 μελάνωσιν: cf. ρ. 124, 26. 

1 Ίταβύριον: cf. Os. 5, 1 ; Hsch. 11075. 6 ώς - ΓΤέτρω: cf. Iren. Adv. Haer. 3, 
3, 3. Παύλφ Τιμό3εοζ: cf. Act. cap. 16. 7 ό Στροφίου: Pylades, cf. Eur. Iph. 
Taur. 916-7; τω 'Αγαμέμνονος: Orestes, cf. Eur. ibid. 567 sqq.; infra p. 196, 13. 
9 άδέσττοτον άρετήν: Plat. Resp. 617 e. 10-11 τό - ύττεριπτάμενοι: alludit 
ad Gen. 8, 8 sqq. 11-12 όρεσι - χαρίζεσδαι : cf. Ps. 120,1. 12-13 ττήγνυσδαι -
σκηνώμασιν: Ps. 83, 11. 14 s qq . tous αίχμαλωτευτάς etc.: cf. Hist. 761, 3 sqq. ; 
infrap. 185, 6 sqq. 21—22 ή - Βηρευόντων: Ps. 123, 7. 27—28 τόν - άντ-
εμ-πΌρττούμενοι : cf. Eph. 4, 22-4 et Col. 3, 9. 28-30 όσα-εσμηχον: cf. p. 123,21-2. 

7 Τροφίου Y 
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ήν ή άσματίζουσα νύμφη μεγαλαυχεϊ· ,,μέλαινά εΐμι και καλή", περιτρά-
νως αδουσα, „ότι περ έβλεψέ με ό ήλιος", καί βραβεύει Θεός, ô τώυ όρέων 
άτττόμευος και καπνίζονται. τώ τοι καί παρά φαύλον 3έμενοι τήυ 
'Αριστοτέλειου τεχνολόγησιν τήυ ,,εί εστί τις οικία ή τέλος ετερον", 

5 φάσκουσαν, ,,κινη3ήναι πρώτον καί γενέσθαι τόδε δεΤ, είτα τόδε, καί 
εφεξής τά μέχρι τέλους έυδέοντα", μελανειμονίας άτερ καί των έπί ταύτη 
φρικαλέων άφορκισμών τά της εντολής μετήεσαν καί παρεβιάζοντο τήν 
φύσιν των έξομοσαμένων τά κάτω λαμπρότερου καί σχήμασιν άπειπα-
μένων καί πράγμασι. 

10 Καί οί μεν ούτως κούφοι κατ' αετούς αίρόμενοι ή γούν ακροθιγώς 
ώς σφαίραι τών προσγείων άπτόμενοι, αύτός δε τή τού βίου άλμη 
κατακρι3ε!ς εισέτι έγκυβισταν κατ' αι3υίας τινάς ύγροκελεύ3ους καί 
διακαθαίρειν αύ3ις τά της τύρβης δίκτυα διά τό συνεμπλέον μοι πλήρωμα 
πολύ καί άπαν άπαραίτητον öv τού λιμένος άνονήτως άφιστάμην, έν 

15 ώπερ ούτοι ψυχωφελώς ένωρμίζοντο, καί κατεβαπτιζόμην σκάφος τό 
ψυχικό ν, γινόμενον τοις κακοΐς ύπέραντλον, || καί ταΐς κώπαις τάς 
χείρας έτυλούμην ώς εική καί μάτην έν νυκτί πραγμάτων τω άγρεύειν 
επιβαλλόμενος κάντεύ3εν μηδ' επί δεξιά χαλώ(ν) τό άμ(φί>βληστρον, 
δτι μηδ' αύτός έπέταττεν έστώς ò Χριστός, ετι κρίνων ά3ηρίας άξια τά 

20 ήμέτερα. 

Τά δ' έπί τούτοις (αλλά πώς αν άδακρυτί μεμνήσομαι του συμβάν-
τος ;) ή κατά γένεσιν τάξις εν τή «pSopçc μετατίθεται· ουκουν ό λοίσθος τών 
μητρικών λαγόνων διεκ3ορών πρώτος ύπεισι τούς κενεώνας τής παμμή-
τορος γής, καί ή δυάς όρδται μονάς, μάλλον δέ ή συμψυχία διαιρεθεϊσα 

25 δυάζεται καί γίνεται τών άμφοτέρων νέκρωσις. ή γάρ άρ3ρϊτις νόσος 
και πάλαι μεν υπούλως άναμοχλεύουσα τήν οΐκίαν τοΰ σώματος κατέ-
σειεν ώς έλέπολις, τότε δέ μηκέτι κατά περιόδους καί κύκλους έπεισιοΰσα, 
μάλα δ' εμφυσά γενναίως τά μεν πρώτα χείρας καί πόδας οσα καί 
κλαδηφόρον άμπελον ες τό πάντη άκίνητον ένερρίζωσεν είτα κατά 

30 παντός διεκχυ3εϊσα του σώματος ού μόνον έπί καρπώ βραχίονας, έπί 
δέ βρεχμώ τούς νωτιαίους σπονδύλους, έπί δέ τούτοις άρμονίαν πασαν 
σωματική ν έπεβόσκετο, άλλα καί μέρος άπαν καί μέλος προς πάρεσιν 
διειληφυΐα πέρας καί τοις σπλάγχνοις αύτοϊς έπέθετο καί πυρετόν άνά-
ψασα λάβρον, ίσχνάνασά τε καί πεινώντα δείξασα τό πεινήν, ώς καί 

35 πασαν καθείρξασα πάροδον τών προς σύστασιν όρώντων σώματος, 
τών τήδε κατά βραχύ μετέστησεν. εί γούν τής αγρίας ταυτησί και 

1—2 μέλαινα -ήλιος: Cant. 1, 5-6. 2—3 ό-καπνίζονται: Ps. 103, 32. 4 sqq. 
εί εστί etc.: locum non inveni. 10—11 σκρο3ιγώς - άτττόμενοι: cf. p. 16,5. 
12 κατ' aîSuiaç: cf. Callim. fr. 178, 34 Pf. (cum app.) έμόζ αίών κύμασιν αϊθυίηζ 
μάλλον έσωκίσατο. 15—20 κατεβατττιζόμηυ - ήμέτερα: alludit ad Mat. 8, 24-26, 
Luc. 5, 5 et Joh. 21, 3-6 . 

25 áSpms V 
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δυσαλθούς νοσηλείας καί τώυ μελαινάων εξ αύτη ς όδυνάων άντίδοσις 
έσται τις παρά Θεού τού τά πάντα σταθμώ δικαίω ύττάγοντος καί μή 
μόνον ταλαντεύοντος τάς πράξεις, άλλά καί τάς τού νοϋ πρωτίστας 
κινήσεις εύθύνοντος, πόσοι τάνδρί πλακήσονται στέφανοι έφ' έκάστω 

5 των μελών άριθμούμενοι. 
"Εκείτο τοίνυν θανάτου λάφυρον ό πολλοίς φανείς άλεξίκακος τά 

έσχατα πα3εΐν κινδυνεύουσι· πλην άλλ' εκείνος μεν χαίρων έναπέθετο 
την ψυχή ν λευχείμοσιν άγγέλοις πνευμαγωγοίς καί κατωπτεύκει τά της 
άνωλέθρου καί θείας 'Ιερουσαλήμ αγαθά, ενθα ήχος εορταζόντων καί 

10 φως άνέσπερον τό τρισήλιον, υπερβάς τους άερίους άτεράμονας λογιστάς 
άπαραπόδιστος έπίπαν καί άτελώνητος. ούδένα γαρ εκ των προπατορι-
κών τριβόλων διακριβωσάμενοι εΰρον έπ' εκείνω μώλωπα, où φθόνων 
εγκαύματα, où φιλοπλουτίας άμυχάς, ου φιλοσαρκίας οΰλάς, ουκ άλλο 
τι τών πάντων ουδέν, δσα ταϊς ψυχαις έναποματτόμενα κατηγόρου 

15 παντός τρανότερον τους διαπεπραχότας άνακεκράγασιν. άλλά και 
πρώην τον φιλόθεον βίον μεταδιώκων, τελευτών δέ καί τά όπλα τοϋ 
Πνεύματος περιθέμενος, διά τε τών πνευμάτων της πονηρίας φοβερός 
εβη καί δυσαντίβλεπτος, καί τω θρόνω παρέστη τού προσλαβομένου 
καί μεταθεμένου τών τη δε Θεού, αίγλήεις δλος καί χιονώδης, ακήρατος 

20 τε καί άκηλίδωτος, καί τών παρ* αύτω μονών τρισεπάξιος. 
ΚάκεΤνος μέν ούτως τρισμακάριστος της βιώσεως, της δέ τελευτής 

τρισμακαριστότερος. τί δέ ημείς οί ζώντες, οί περιλειπόμενοι, έπ ' έκείνω 
συνελθόντες καί συναυλίαν κοψάμενοι καί δάκρυ χεάμενοι και τά εικότα 
τοις άπιούσιν άφοσιωσάμενοι ; έρώμεν, ούκ οίδ' όπως ούδ' έφ' δ τ ω 

25 συνοίσοντι, τοπικής μεταβάσεως, ούκούν και είχεν ήμας ή προς έω 
περαία καί ή παρά τή Άσκανία λίμνη καλλίπνργος αύτη πόλις ή Νίκαια, 
ώς δφελόν γε μηδ' όφθαλμόν αύτη προσεβάλομεν, άλλά τ ώ ν ορίων ταύτης 
άπεσχοινίσμεθα δσα καί Χαρωνείων άλλων οικήσεων, Κερβέρων π υ λ ω -
ρουμένων, ή τίνος άλλοκότου γης, τοις μέν ένδαποΐς άστταρτα φυούσης 

30 τ ά γ α θ ά καί άνήροτα, τοις δ' έτέρωθεν άφικνουμένοις άξείνου καί κακόν 
άεί προϊσχομένης Πολύφημον, εΐ ούτω διεζεύχθαι ά π ' άμφοϊν έμέλλομεν. 

'Ιδού γάρ έπαπήλθες σύ τώ δευτέρω ó πρότερος, παρ' εμοιγε δέ τά 
πάντα κρινόμενος καί μεθ' δν ουκ έσείταί τις φίλτερος έτερος, ού πρώ-
τος, ού μέσος, ούκ έσχατος· πράγμα έπιέναι μέν προσδόκιμον (τοις) τη 

1 μελαινάων όδυνάων: cf. Horn. II. 4, 117. 7—8 έναπέ·9ετο - ττνευμαγωγοϊ; : 
cf. Hist. 11, 6-7. 9 ivSa - έορταζόντων: Ps. 41, 5. 11—12 -προπατορικών 
τριβόλων: cf. ρ. 20, 20. 16-17 τά - Πνεύματος : cf. Eph. 6, 11-17. 17 δ ι ά -
ττονηρία;: Eph. 6, 12. 20 τών - μονών: alludit ad Joh. 14, 2. 22 oî mpi-
λεπτόμενοι: alludit ad l T h . 4, 15 et 17. 29-30 τοις - άνήροτα: alludit ad Hom. 
Od. 9, 109 sive ad prov. άστταρτα καί άνήροτα, cf. Diogenian. 1 ,18 ; Macar. 5 ,44 ; 
Apost. 2 ,15. 30-31 TOÎS - Πολύφημον: cf. Horn. Od. 9, 233 sqq. 

34 τοΐζ addidi 
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φδορδ μετά γένεσιν ύποκύπτουσι και κατά υοΟν στρεφόμευον αεί τοις 
δεδιόσι κατά σέ τό άνέτοιμον ώς εχου ευ καιρίοις λυμαίυεσδαι, άψόφως 
δ' ύπεισιόυ κατά τώυ κακών τά όλως άψωράτως επεισκωμάζοντα. ώ 
γης άπιστου ταυτησί μηδόλως άποδούσης öv εΐληφε, μηδ' έπαναπεμ-

5 ψάσης δυ έδέξατο, οδού τε οδών μάλιστα πασών άνιασάσης ή μας. 
ποίας oöv έπιτυμβίους ασω σοι θρηνωδίας, τίνας χοάς επισπείσω σοι, 
τίνα του έξόδιον πλέξω σοι; εχω της φιλοσόφου χορείας άκροασάμευος 
ήχους άφιέναι τιυάς του συυοχέα τού παντός άξονα ούτως εμμελείς, ώς 
πασαυ ύπερεληλακέναι φ3ογγήυ έυαρμόυιον, και τούτους εξ απάντων 

10 μόνον ένηχη3ήυαι Πυ3αγόραυ τόυ Σάμιου και τοσούτου έυαπο3έσ9αι 
γάργαλον τη ψυχή, όπόσον οΰδ' εκείνος λόγω είχε ότωδή παραστήσε-
σ3αι. αυτός δ' εγωγε τόυ μέυ ουράνιου άξουα, εί δλως ύφέστηκε και εί 
εστι τις εύηχος, ουδόλως περιεργάσομαι, είδώς δέ ώς εΐ τις ευ άξουι 
φ3ογγή σελήνη τε και άστρασι και ήλίω και τω έξωτάτω δή στερεώ-

15 ματι, τήυ δόξαυ αύτη Θεού και τήν των χειρών αύτού ποίησιν άπαγγέλ· 
λειυ ε'ίληχευ, έκεϊυα δήπου της τραγωδίας εύξαίμηυ άυ άσμευέστατα ώς 
εφ' όμοίοις τοΤς συυαυτήμασιν ,,αϊ3ε μοι γένοιτο φθόγγος ευ βραχίοσι 
και χερσί και κόμαισι καί ποδών βάσει", ώς πάν3' ομού τών γόωυ 
άπτόμευα παυαρμόνιον τόυ 3ρήνον εργάζοιντο. 

20 Οίος γάρ εσβεσται τού γένους λαμπτήρ, οίος καυώυ φιλίας ήφάντω-
ται, οία σύυεσις ώλετο, οίου βεβηκός άπώχετο φρόυημα, οία έυ λόγοις 
πει3ώ τύραυυος και σκυτάλη Μουσών άπελήλυ3εν. ώ καλλιστεΐον 
φύσεως, ώ σωφροσύυης άφίδρυμα, ώ χαρίτων τέμενος, λόγων μέλημα, 
φρουήσεως ενδιαίτημα, πού ποτε οϊχη ; πού ποτε μεταβέβηκας ; πού 

25 ποτε άρα πεπόρευσαι; ώ πώς χειρών άπεπτης τών ημετέρων ώ πώς 
ήμών έξαφήρπασαΓ οία προς ρητορείας καλλιρρήμων γλώσσα και 
εύστροφος πρός άφασίαν μετέστραπται- όπως δέ καί λί3ον ύπέδυ σιγής 
ή μηδέποτε βούν έπ' αύτής δεξαμένη, μη δ' δλως ήχήσασα κίβδηλον, 
μηδ' άμφιδέξιον ώς Πυ3όμαντις, μηδέ σοφισματώδες ώς Θετταλή, άλλα 

30 Βάκιδος μέυ άτρεμέστερου, τού δέ συσκήυου φώκαις Φαρίου γέροντος 
έν3εώτερον υαί μήυ και πυρόευ πνείουσα μένος || καί τό ρητορικού μοι 

2 τό άνέτοιμον: alludit ad Mat. 24, 44; Luc. 12, 40. 7 - 1 2 εχω - ιταρα-
στήσεσδαι: cf. Theon. Smyrn. p. 139-40 Hiller; Iambi. Vit. Pythag. 15, 65. 
14-16 σελήνη - άτταγγέλλειν : cf. Ps. 18, 2. 17-18 αϊ3ε - βάσει : cf. Eur. Hec. 836-7. 
22 σκυτάλη Μουσών: cf. Pind. Ol. 6, 91. 28 ßoüv êir' αυτής ( = γλώσσης): 
prov., cf. Greg. Cypr. 2, 95; Hist. 403, 11. 29 άμφιδέξιον ώς Πυ3όμαντις : cf. 
Her. 5, 92 ε; Lucían. Iup. Trag. 43. σοφισματώδες - Θετταλή: fort, con-
taminalo ex Θετταλών σόφισμα (cf. Zenob. 4, 29; Macar. 4, 66; Suda 3 291) et 
Θετταλική γυνή (Zenob. 4, 1; Apost. 8, 85; Suda S 289; cf. Aristoph. Nub. 749); cf. 
etiam prov. άεί τά Θετταλών άττιστα, Schol. ad. Aristoph. Plut. 521; Strömberg 
p. 98-99. 30 Βάκιδος: cf. Her. 8, 20.τοϋ-γέροντος: Proteus, cf. Horn. Od. 4, 351 sqq. 
31 ττυρόεν - μένος: cf. Horn. II. 6, 182. 

11 λόγφ είχε VPcper litt, α β sscr. 28 μη3' V 29 μηδ' ώς σοφισματώδες 
δετταλή V 
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τούτο καί ταϊς συχυαίς μελέταις ΰπαυαπτόμευου, ούχ ήττον δέ καί τό 
προς ζήλου των καλών φρυκτωρούμευου. 

"Ω πώς εις άνθρακας ό -θησαυρός περιέστη μοι, ό δέ μάργαρος εις 
μόνον τό ελύτρου έυ3άδε χαμαί κείμενον της άρμοττούσης ψυχής έρημου, 

5 τής όντως διειδοϋς ώς τό μαργάρωυ σεληναΐον τηλαύγημα καί διαυγούς 
ώς τό των λί3ωυ άκτινώδες πυρράκισμα. εΐ δέ καί Σολομών „αϊ", 
φησί, „ τω ένί, εάν γαρ πέση, ουκ έχει τον εγεροϋντα", τις αν γενοίμην 
αυτός μίαν καί δευτέραν έττ' αυτή βακτηρία ν άττοβαλόμενος καί μηκέτι 
τον ύποληψόμενον έχων καί εις όρ3όν άναστήσοντα τω τής τύχης 

10 εύολίσ3ω περιτρεπόμενον ; ει δέ καί ήλιος τότε τοις άνθρώττοις έρασμιώτε-
ρος, ή νίκα νέφος υποδύς οΰχ ώς βέλη τάς ακτίνας άφίησι, νυν μάλλον 
παρά τοις φιλοϋσι κρι3ήση καί σύ πο3εινότερος, δτε ώς νεφέλη τή 
σορώ περικέκρυψαι- πλην ήλιος μέν τον έπιπροσ3οΰντα ζόφον άποσειόμε-
νος καί μετά την ές ζόφον κατάδυσιν ές τον έώον αύ3ις έπανιείς ορίζοντα 

15 ώς έκ παστού πρόεισι νυμφίος καί ώς γίγας τον οίκεϊον οΐμον άγαλλιάται 
δραμεΐν 3οαΐς ϊπποισιν ελίσσω ν φλόγα, την δέ ση ν έπανάλυσιν μετά 
χρόνιο ν ΐσμεν γενησομένην, δτε καί συνεκλάμψεις τοϊς δικαίοις ώς ήλιος 
και ώς ήμέρας υιός φως άποδισκεύσεις ήμερινόν. ,.γλυκύτητα μέλιτος τίς 
άναγγελεΐ;" καί· „δίκαιος άπο3ανών ελιπε μετάμελον." Σολομώντος 

20 άμφω τά ρήματα, φαίην δ' εγωγε· ,,τίς αν πικρίαν παραστήσαι δυνή-
σεται την έπ' άκραιφνεϊ φίλω 3ανόντι καί κα3' αίμα έγγίζοντι καί τίς 
δίκαιος εσται σοϋ δικαιότερος 3ανών έκλελοιπέναι μετάμελον;" άρίστως 
ούν των πάλαι τις εϊρηκε φίλον τε3νεώτα κοπτόμενος άπαράκλητα* 
„δότε μοι πικρίας άντίδοτον καί στήσω τό δάκρυον"· προτεινομένων 

25 δέ των οικείων κύλικα μέλιτος, σπάσας τού πόματος έφησεν ,,ώς νύν 
πρώτως τον πιστόν φίλου πείρα μεμά3ηκα πολλω γλυκίουα μέλιτος." 
καί είκότως· ώσπερ γάρ τό πόνω κτη3έν άποβλη3έν ώς αφόρητου, 
ούτω και φίλου χρηστότης κρατυυ3εϊσα μέυ πολιοΐς έτεσι, συυαυακρα-
3εΐσα δέ συγγενεία καί πείραν δεδωκυΐα της φύσεως άυιαρόυ εις άφαί-

30 ρεσιυ. ούδ' εστίν δτε μη δυσχεράνει τις εις μνήμην ήκων του άπολω-
λότος καλού, ούδ' ειπείν εφ1 δσον καί άνιάσεται. 

Δια ταύτα τοίνυυ μηκέτ' ώφελες τοΤς άρτι κακοτέχυοις καί άτεχυώς 
πέμπτοισι μετεϊυαι άνδράσιν, ώς καί πάς τις έτερος μη συνασοφεϊν τοις 

3 sis - θησαυρός: prov., cf. p. 21,14. 6—7 aî - εγεροϋντα: Eccl. 4,10. 
15-16 ώς (pr.) - δραμεΐν: Ps. 18, 6. 16 3οαϊς — φλόγα: Eur. Phoen. 3. 17 συν-
εκλάμψείΐ - ήλιο;: cf. Mat. 13, 43. 18 ή μέρα; uiôç: 1 Th. 5, 5. 18-19 TÍS 
άναγγελεΐ: Eccl. 8, 7; 10, 14. 19 δίκαιο? - μετάμελον: Prov. 11, 3. 24-26 δότε -
μέλιτος : mihi ignotum. 28 ττολιοΐξ ετεσι: cf. Propert. 2, 18, 5: canis annis. 
32—p. 166,1 μηκέτ' - γενέσθαι: cf. Hes. Op. 174-5. 33—p. 166,1 συνασοφεϊν -
άσόφοίζ: Eur. Phoen. 394. 

7 έγειροΰντα V 16-17 μετά xpóviovV 18 γλυκύτατα V 21 άκραιφνη V 
26 πολλώ Vs 
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άσόφοις ελόμευος, άλλ' ή ττρόσδευ 3ανεϊν ή εττειτσ γευέσ3αι· ούτω yàp 
άυ όλβιωτέρω καί μακρω τιμηεστέρω τέλει τό ζην κατέκλεισας, μηδ' 
όττοΐον δευρί σε κατείληφευ ώσεί και πάροικου αχρείου καί μεταυάστηυ 
ατίμητου, νϋυ γάρ δη γέυος σιδήρεον, καί κατά τοϋτο οϊμαι καί σιδήρω 

5 τά πάντα χαρίζεται, τού δέ λόγου μη προς λόγου ήλόγηκε. καίτοι 
χείρα και νούν, του μέν ηγεμόνα τώυ δρωμέυωυ, τήυ δέ υπουργού των 
υοουμέυωυ ή φύσις άρχήθευ παρήγαγεν, έφ' δσοις τέως ό λόγος προύχώ-
ρησε· τό δέ τά τη φύσει διαστήσαυ αμέριστα καί τό μέυ κρεϊττου άποπεμ-
ψάμενον, τό δέ χειρου οίκειωσάμευον, έλα3ε καί άμφοτέρων δήπου3εν 

ίο έκπεσόυ κάπί πδσι διαμαρτάυου τού δέοντος. 
Άλλα τί μοι ταύτα φίλος διελέξατο θυμός; ώμην σε μή τώυ τού 

γήρως άψασ3αι προσκηνίων, πολυχρουιώτερου δ' όφ3ήναι στελέχους 
φοίνικος, έπεί και ώς φοίνιξ είχες άν3ήσας καί ώς κέδρος πλη3υν3είς 
Λιβανϊτις καί πυκασθείς ώς έλαία τά εις άρετήυ καρποδότειρα, ή γούυ 

15 ώς Ί ώ β εύλογηθήυαι καί 3αυμασ3ήναι τοις δευτέροις υπέρ τά πρότερου 
ώς καί κατ' εκείνον εκδοθείς τ ω πειράζοντι τον ήκαν3ωμένον τό δέρμα 
καί βώλακας τήκοντα γης προς την των ίχώρωυ άπότριψιυ καί πάυτωυ 
αποβολή υ πεπον3ώς πλην τού ευσεβούς φρουήματος και της ές τό 
3εΐον ασφαλούς πεποι3ήσεως. εί δέ κάγώ κατά τούς εταίρους Ί ώ β τό 

20 παρά δόξαν ούτωσί συμπεσόυ μικρού καί έυεός τις γέγουα εκπλαγείς 
καί χείρα περιοχής τ ω στόματι τέ3εικα, μή καινού οίέσ3ω τις τό συμβάν 
ει δέ καί πολυρρημονώ κατ' εκείνους τού λέγειν άπαξ λαβόμενος, μηδέ 
κατά τούτο με βαλέτω μεμψίμοιρος· πολλά γάρ μοι καί πάντο3ευ 
έπιρρέουτα τά εγκώμια μικρού καί διεσπασμέυα φ3έγγεσ3αι πεί3ουσιν· 

25 έπεί καί μάλλον εμπρησμού τε καί καύσεως έπήσθημαι υύν, ή δτε πύρ 
εκείνο τό άτεχνώς καταιβάσιον τους ήμετέρους οίκους έπίπρα τούς εις 
τριώροφα ριπιστούς καί χρυσφ κατάστικτα ήνεμόεντα, καί ώς Ολη ν 
ευπρηστον συνετέλει μηδέ των βα3υρρίζων 3εμέ3λων φειδόμενον. νΰυ 
ώς άλη3ώς πεπείραμαι προυομής, νύν σκυλεύσεως, νύν απαγωγής 

30 οίκτροτέρας· νύν λαφυραγωγούμαι, νύν σκυλεύομαι, προνομεύομαι· 
αντί δέ ξίφους ό 3άνατος, αντί δέ βέλους ή νέκρωσις. 

Καί πυρός μέν των όντων ουδέν δραστικώτερον ώμολόγηται, εμοιγε 
δέ καυστικωτέρα πυρός ή τού ανδρός τούδε καχέκτησις άναπέφηνεν. 
ώ πυρός άξύλου, ώ δαλού ύποσμήχοντος, ώ καυσώδους έναύσματος 

3 - 4 μετανάστην ατίμητοu: Horn. II. 9, 648. 4 νυν - σιδήρεον: Hes. Op. 176· 
11 άλλα - 3υμό$: Hom. II. 11, 407. 12-13 ττολυχρ. - φοίνικοξ: cf. lob29, 18-
13—14 ώ ; - Aißavms: Ps. 91, 13. 14 τπ-π<ασ3είς - καρποδότειρα: Ps. 51, 10· 
15 cos — πρότερον: lob 42, 12. 16 κατ' - πειράζοντι: lob 1, 12 et 2, 6· 
16-17 τον - άπότριψιν: lob 7, 5 et 2, 8. 17—18 πάντων - πεπον3ώ$: lob 1, 
13-22. 19 sqq. si δέ καγώ etc.: lob 2, 13. 21 χείρα - τέ3εικα: Ps. 140, 3· 
32 πυρός οΰδεν δραστικώτερον: cf. Eur. Hec. 607-608; Nie. Chon. Panopl. dogm. Lib. 
10, P. G. 140, 68 D 10-12; Hist. 218, 14-5 et 304, 14-5. 

14 TTUKavSeis V (a πυκαίνω = πυκάζω? cf. λιπαίνω = λιπάζω) 
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ενσποδιουμένου τω βά3ει του σώματος. τοιούτον οΐμαι κάκεΐυο τό πύρ, 
ύφ' ούπερ ό πυραίχμης ήρως ò άλεξίκακος κα3αλέσ3αι πυρδς εξηρέ-
θιστο· και τό Προμη3έως δέ ουκ ελαττον αν τις όΐσαιτο, όπερ νάρ3ηκι 
έν3άψας δώρον άδωρον, κακοεργόν, ουκ όνήσιμον άν3ρώποις παρ-

5 έσχετο. ώ τταρ' Άσκληπιάδαις καύσε και σύνοχε πυρετέ, ώς φλογωδέ-
στερος Αίτναίου πυρός και πρηστήρος ύποτύφοντος ακμαιότερος άνα-
κέκαυσαι κάκ των στερεών άπτόμενος έλελή3εις τά πολλά ώς ενδό-
μυχος. 

"Εχω της Γραφής πυθόμενος πλησθεΐσαν ύδατος 3ααλάν και 
ίο σχίδακας έπιτε3είσας τω ϋδατι καί πυρ έκλικμών αμφότερα υετιζό-

μενον άνωθεν και τω νω συμβάλλων τό της νόσου κατάλληλον, δπως 
την σωματικήν διάθεσιν περιψϋχον είτα μετά πυρετού βρασματώδους 
προσέβαλλε καί καθ' ϋλην εΰπρηστον τό υποκείμενον εδαιεν, οδύρομαι 
τό δεινόν. ταΰτόν τι μέτειμι καί αυτός, μνείαν του φιλοϋντος ϊσχων καί 

15 μετά μόρον καί πως άναζωγραφών εν έμοι τά τούτου πα3ήματα, κα3ά 
καί Παύλος εν έαυτώ τά στίγματα τού Χριστού, ούκοϋν ώς μεν ύδωρ 
έπεισχέω τό δάκρυον δισσεύων καί τρισσεύων ώς επί σχιδάκων τού-
μού σώματος, ώς δέ πϋρ ΰπανάπτω καί διαρριπίζω τόν ένδον έν-
αυόμενον καύσωνα, εί και μάτην τά τοιάδε τεχνώμενος έμαυτόν τε τρύχω 

20 καί διαξαίνω τοις άλγεσι καί τω κειμένω διελέγχομαι μηδόλως δρών 
τά άνδάνοντα. ό μεν γαρ ώς πάλαι καί Ήλιού τέ3ριππον άρμοσάμενος 
πύρινον έκ των πειρασμών, έκ της δοκιμής, εκ τών αρετών τε καί νοση-
λείας εκείνης τής καυστήρας, γή3εν ήρται μετέωρος, τό τής σαρκός 
ρεύμα διεληλυ3ώς άρράντιστος ώς τόν ρουν 'Ηλίας τόν Ίορδάνειον· 

25 εγωγε δέ τόν έμέ προσειληφότα πρός τά τήδε συυέκδημον, ούχ εκόντα 
πλέον ή άκοντα, χαμδ3εν ιδώ ν άναπτάντα, où φέρει ν εχω την μόνωσιν 
ώς οΰδ' Έλισσαϊε και προς βραχύ τι τήν διδασκάλου διάστασιν, άλλ' 
,,ώ πάτερ, πάτερ, άρμα 'Ισραήλ καί ίππεΰ αύτοΰ", δίδωσι γάρ μοι 
καί πατρικώς προσεννεπεϊν ή τε 3εοφιλής τού βίου με3άρμοσις || καί ό 

30 τοϋ Πνεύματος οπλίτης, ον μετημφίεσε τά τ ' ένδον τά τε 3ύραζε 3ει-
οτέραν παντευχίαν περιφραχ3είς. συ μεν ώς εις αέρα κού(φος) άν-

2 άλεξίκακος: cf. Schol. in Aristoph. Nub. 1371 : ίδιον 'Ηρακλέους τό έττί3ετον. 

1—3 τοιούτον-έξηρέ3ιστο: cf. Soph. Trach. 1143 sqq. 3-5 τό - ιταρέσχετο : cf. 
Hes. Theog. 565 sqq. 4 δώρον άδωρον: cf. Soph. Aias 665. 6 Αίτναίου -
ΰττοτύφοντος: cf. Aesch. Prom. 363 sqq. 9—11 εχω - άνωθεν: cf. 3 Regn. 18, 32-8. 
10 έκλικμών: cf. Idt. 2, 27; Sap. 5, 23. 15—16 άναζωγραφών - Χρίστου : Gal. 6,17. 
17 δισσεύων καί τρισσεύων : cf. 3 Regn. 18,34. 21—23 ò - μετέωρο;: 4 Regn. 
2, 11; cf. Sir. 48, 9. 24 ó>s - Ίορδάνειον: 4 Regn. 2, 8. 28 ώ - αύτοΟ: 4 
Regn. 2, 12. 29-31 ó - περιφραχ3εί; : cf. p. 163, 16-7. 

9 δαλαάν V: correxi ex 3 Regn. 18, 32 
30 μετημφίεσα V 

27 Έλισσαϊε etiam p. 168, 3 V 
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είληψ(αι) φοβ(ερός) ΐππαστής δαίμονι καί ταΐς εκείνου στρατιαίς 
δυσπέλαστος, έμοί δέ τό καλόν τούτο δέρας, τό σώμα, ώς μηλωτήν 
'Ηλίας Έλισσαίε, των ώδε μεθιστάμενος άπολέλοιπας, πλήν ου καθ' 
όμοίαν τινά δεξίωσιν ή των σων άριστοπραξιών διπλήν διάμειψιν 

5 ούτε γάρ ή σή δεξιότης, ή πειθώ τε και ή εν χείλεσι χάρις, εμοιγε δισσή 
τις άπονενέμηται, ούτε την παροδικήν ταύτην τοϋ βίου κέλευθον καί 
ùypàv καί εύόλισθον διελεϊν κατά σέ καί παρελθείν άβρόχως μοι έξ-
εγένετο· ώστε καί ,,ττοΟ έστιν ό Θεός άφφώ;" μετά συνοχής καρδίας 
προάγομαι φθέγγεσθαι, εί μή τις διπλήν τινα παροχήν τό πένθος 

10 όνομάζειν φιλεϊ τό δυστυχώς έμοί δυαζόμενον, εκ τε τής έμής μονώσεως 
καί τής σής έκβιώσεως. ουδέν γαρ οϋτω προς δάκρυα καί θρήνο ν 
οίδε παρακινειν ώς συνεχής τοϋ φιλοϋντος άνάμνησις είς πυρσόν άνα-
κάουσα τό του πόθου έμπύρευμα. 

Τοίνυν ένούμεθά σοι διηρημένως καί σνμπλεκόμεθά πως έκ διαστά-
15 σεως ψυχή συναπτόμενοι, καν διηρήμεθα σώμασιν, καί πάσχομεν άτε-

χνώς, ô καί ένια τών ζφων προς τά 3η ρώ με να έξ αυτών καί σκεύεσιν 
ύελίνοις έγκλειόμενα κατά τινα θηρευτικήν μέθοδον έκεϊνά τε γαρ τ φ 
είλικρινεΐ καί στιλπνώ του ΰέλου την τοϋ συννόμου ζφου θέαν ένοπτρι-
ζόμενα, σνμμΐξαι καί έν χρω γενέσθαι όλως αδυνατεί καί κατά τούτο 

20 μάτην περί τό άγγος άδημονοϋντα στρέφεται, και ημείς έπίσης τό 
γλυκύ καί πράγμα καί όνομα καί πρώτον ήμίν αγαθόν ώς πρότερον 
όρδν ουκ εχοντες τ ω σφ μνήματι τάς όψεις άφίεμεν, εί και μη δ' ούτω 
την έφεσιν έκπλήσαι δυνάμεθα, όπόσον και όριγνώμεθα, όσα καί σώ-
ματι στερεώ και πολλφ στεγανωτέρφ ΰέλου τ φ έπιπωμάζοντι λίθω 

25 καί ημών διαστέλλοντι τοϋ προσφΰναί σοι διειργόμενοι. 
Άλλ' εως τίνος θήσομαι βουλάς εν ψυχή μου, όδύνας εν καρδία 

μου ημέρας και νυκτός, καί τοις έμοϊς μεν δακνόμενος γυομόροις άλγεσιν, 
οία καί άλλον ποταμόν ίτεώδη Βαβυλώνιον καί δευτέραν άπαγωγήν 
την ένθάδε προσεδρίαν οίόμενος, όπου μηδέ εί εστί τις όλως ελλογος 

30 φδή καί μουσώδες άσμα έγνώρισται, καί τ φ σφ δέ μόρω μή έπ' ελαττον 
δριμυσσόμενος ; άγε τοίνυν τήν μέν άπέκλυτον επί σοι λύπην ες όσον 
χρεών συστείλωμεν αυτοί έαυτοϊς δεικνύμενοι παρακλήτορες, έπειδή-

2 0 - 2 1 τό-όνομα: cf .ρ. 14, 13. 

2 - 3 ώζ - Έλισσαίε: 4 Regn. 2,13. 3 - 9 ττλήν - çSéyyeaSa i : cf. 4 Regn. 2,14. 
16 sqq. δ καί etc. : cf. Sym. Metaphr. Ep. 89, apud J . Darrouzès, Épistoliers byzantins 
du X e siècle, Paris 1960, p. 151, 23-32; Hist. 766, 8-15. 2 6 - 2 7 ecos - vuktôç: 
Ps. 12, 3 (cum App.). 27 γυομόροις: cf. p. 112, 22. 28-30 ποταμόν -
έγνώρισται: cf. Ps. 136, 1-3. 

8 άμφώ V : correxi ex 4 Regn. 2, 14 17 έγκλειόμεθα V 
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περ ,,ύπεμείυαμεν συλλυπούμενον καί ούχ υπήρξε, και παρακαλοϋντα 
και ούχ ευρομεν"· ούχ ότι κα3' Όμηρον ,,αΐψα πέλεται κόρος κρυεροΐο 
γόοιο" , ούδ' αν έξεγερούμέν σε τον ττο3ούμευον, ττρίυ τι καί κακόν 
πά3οιμεν έτερον, άλλ' δτι τού κλαύθμωνος την κοιλάδα με3είς εύελπις 

5 καί των σκηνών άπαυαστεύσας Κηδάρ, ες κόλπους 'Αβραάμ άπενήνεξαι 
καί γης αγίας επείληψαι πραέων πατουμένης ποσί, καί άμα την 
περί του τελευτώντος δικαίου Σολομώντειον ρήσιν εΰλαβούμενοι* 
,,εδοξεν εν όφ3αλμοϊς αφρόνων τε3νάναι, ό δέ Κύριος αυτόν προσεί-
ληφε", γνωματεύουσα ν τά δ' ημών αύτών καί κοψόμε3α καί πεν3ή-

10 σομεν. 
Τί γάρ τού κα3' ήμδς άκιδνότερον ή τίνων où βαρυαλγέστερα πάσχο-

μεν, εϊ γε καί τό κουφότατον απάντων καί προχειρότατον ή έλπίς 
ολωλεν εξ ημών, άπωχετο, περικέκοπται ; ή μάλλον έπανα3ώμε3α Θεώ 
καί τά σφέτερα, ος έστι ταπεινών βοη3ός, έλαττόνων ισχύς, άσ3ενούν-

15 των άντιλήπτωρ, απεγνωσμένων σκεπαστής, άπηλπισμένων πατήρ, 
πεινώντων τροφεύς, καί ημέρας άνακαινίζωυ τών έξερρυηκότων ώς 
φύλλα, καί τό μέν πρόσωπον εν 3υμώ βραχεί άποστρέφων, εν ελέω 
δ' οίκτείρων διαιωνίζοντι, άλλά δη καί ζωής καί 3ανάτου κυριεύων 
καί παλαιστών μέτρο ν τάς άν3ρωπίνας ημέρας 3έμενος, ώς δέ ού3έν 

20 την ήμετέραν ύπόστασιν. σέ μέν άρτίως τ ώ ν ώδε μετήνεγκεν, ήμδς δ' 
εσύστερον προσλαβέσ3αι προεμη3εύσατο· αϊ3ε δέ καί έν εύ3έτω και-
ρώ, ειπείν δέ καί τ ό π ω (τό γαρ περιφορήτως έχειν κατά σκηνήτας καί 
τούτο δίδωσιν εΰχεσδαι) μηδ' άνετοιμάστως, μηδ' ύπό 3ανάτου 
ποιμαινομένους κατ' έκείνους τους έν αδη τε3ειμένους ώς πρόβατα, άλλ' 

25 εις τόπον χλόης ένσκηνουμένους κάπί ύδατος αναπαύσεως έκτρεφομέ-
νους καί την ψυχή ν έπιστρεφομένους έπί τρίβους τής εν Χριστώ κεκρυμ-
μένης ζωής τής μακαρίας τε καί μακραίωνος. 

1—2 υπεμείναμεν - ευρομεν: Ps. 68, 21. 2—3 αΐψα — γόοιο: cf. Horn. Od. 4, 
103 : αίψηρός δέ KÓpos κρυεροΐο γόοιο ; II. 24, 524: où γάρ τις πρήξις πέλεται κρυεροΐο 
γόοιο. 3 - 4 ούδ' - ετερον: cf. Horn. II. 24, 551: ούδέ μιν άνστήσεις· πρίν καί 
κακόν άλλο πά3ησ9α. 4 κλαύθμωνος την κοιλάδα: Ps. 83, 7. 5 των σκηνών 
Κηδάρ: Ps. 119, 5. âs - 'Αβραάμ: Luc. 16, 22. 6 γης - ποσί: Is. 26, 6. 
8 εδοξεν - τεθνάναι: Sap. 3, 2. 8 - 9 ó - προσείληφε : cf. e.g. Ps. 17, 17; 26, 10; 
64, 5; 72, 24. 14 -15 ò$ - -πατήρ: cf. Idt. 9, 11: εϊ Θεό;, έλαττόνων εϊ βοηδός, 
άντιλήμτττωρ άσδενούντων, απεγνωσμένων σκεπαστής, άπηλπισμένων σωτήρ. 
16 πεινώντων τροφεύς: alludit ad Ps. 145, 7: δίδοντα τροφήν τοις πεινωσιν. ή μέρας 
άνακαινίζων: cf. Lam. 5, 21. 16—17 τών-φύλλα: cf. Is. 64, 5. 17—18το -
διαιωνίζοντι: cf. Is. 54, 8. 18 ζωής-κυριεύων:cf. Sap. 16, 13. 19—20 παλαι-
στών - ύπόστασιν: cf. Ps. 38, 6. 23—24 ύπό — πρόβατα: cf. Ps. 48, 15. 
2 5 - 2 6 eis - Tpißous: cf. Ps. 22, 2-3. 26-27 τής - ζωής: Col. 3, 3. 

3 έξεγειροΟμεν V 6 - 7 την ante του iter. V 23 τούτο : του V 
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Κ 

Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ · Els τ ο υ β α σ ι λ έ α κυρ Θεόδωρου τ ο υ Λά-
σκαρ ιυ , δ τ ε εφόυευσε τ ο υ σ ο υ λ τ ά υ ο υ Ί κ ο υ ί ο υ · ε ξ ε δ ό θ η 
δε σαφηυε ίας π λ ή ρ ε ς τ ό π α ρ ό υ π ρ ο σ φ ώ υ η μ α δ ια τ ή υ 
τ ώ υ ά κ ρ ο α τ ώ υ άσθέυε ιαυ . 

5 ΝΟυ ήμέραυ τήυ ήμέραυ άκραιφυώς λογιζόμεθα, υϋυ τόυ ήλιου 
ήλιου, υΟυ φως ελευθερίας καθαρώς έβλέψαμευ απαυτες· έτταυήκεις γάρ, 
μεγαλουργέ βασιλεϋ, εκ τώυ Γίερσικώυ σου καμάτωυ φαυσιβολώτερος 
ήλίου υέφος πολεμίωυ διεσκεδακώς τετριγός | καθ' ήμώυ δειυόυ καί 
ολέθριου, καί τώ μέυ δοκεϊυ ευ τ ι καταγωυισάμευος εθυος, τω δέ δυτι 

10 μυρίαις παυσπερμίαις εθυώυ άυθαμιλλησάμευος Πέρσας έστρόβησας, 
Ίκουιέας έκλόυησας, "Αρραβας ετρεψας, τους τήυ Μέση υ τώυ ποταμώυ 
κατοικοϋυτας κατεπολέμησας μάχη μια καί τοις εργοις σου τώυ χειρώυ. τί 
γοϋυ καί φήσομευ ταυτηυί σου τήυ έπαυάλυσιυ; ούδέυ άλλ' ή πάυτως 
έξ ύψους άυατολήυ καί θειοτέραυ επισκοπή υ · μαλλου μέυ ούυ επιδη-

15 μίαυ Θεοϋ πρός ήμδς, ει και μή τη φύσει, τοις δ' ούυ λαμπροϊς άριστεύ-
μασι καί τοις ύπερφυέσι σου κατορθώμασιυ. 

„'Αλλά τίς λαλήσει τάς δυυαστείας τοϋ Κυρίου; ακουστός ποιήσει 
πάσας τάς αίυέσεις αύτοϋ; ούτως Θεός έκδικήσεωυ Κύριος· δυτως Θεός 
παρρησιαζόμευος Θεός ό ήμέτερος." φθέγξομαι γάρ τα Δαυιτικά ταύτα 

2ο ρήματα ώς προσφυα καί έφάρμοστα τοις υεαροΐς σου τούτοις μεγα-
λουργήμασιυ. άμα γάρ επί τόυ Μαίαυδρου ποταμού έπεβίβασας τούς 
ίππους σου ταράσσουτας ύδατα πολλά, καί άμα τάς τώυ βαρβάρωυ 
όμαιχμίας διέλυσας· καί άυδρες μέυ εκτείυουτο πρόμαχοι καί συυείχουτο 
ίπποι πολεμιστήριοι καί χάρακες έσκυλεύουτο καί χρήματα διηρπά-

25 ζουτο, τό δέ λοιπού τοϋ στρατεύματος συλληφθέυ δέει κατά πρόβατα 
σφαγής διεσκίδυατο. ώς εύδαίμωυ οϋυ και σώτειρα 'Ρωμαίων ή ιππασία 
σου- ώς εύδαιμουεστέρα δέ καί ή στρατηγία σου· ώς τρισμακάριος 
συ καί τρισμέγιστος παρά βασιλεϋσι πασι και άρχηγοίς υικήσας εθυη 
τά ές δεϋρο άυίκητα καί πολεμικός φάλαγγας συγκόψας τροπαιουχεϊυ 

30 μεγαλαυχούσας αεί · δσου γάρ ήυ τό Περσικού ιππικού τό και τοις δπλοις 
άστράπτου καί μικρού άερούμευου τοις ποδηυέμοις όχήμασιν επί δέ 
τούτοις δσου τό τοξικού, δσου τό δορυφόρου, τό ραβδοφόρου, τό 

5 νΟν - ήμεραν (alt.): formula liturgica. 14 έξ ύψους άνατολήν: Luc. 1, 78. 
17-18 άλλά-αύτοϋ: Ps. 105, 2. 18-19 όντως - ημέτερος : Ps. 93, 1. 21-22 έπε-
ρίβασαζ-ιτολλά: Hab. 3, 15. 25-26 πρόβατα σφαγήξ: Ps. 43, 23. 26-27 σώ-
τειρα - σου: Hab. 3, 8. 

8 πολεμίων (cf. Hist. p. 80, 9) : ττολέμιον V 
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σισυροφόρον ψιλόν, δση δέ και ή σκευοφόρος κάμηλος και ή του πολέ-
μου παντοία παρασκευή. 

Είπεν άν τις προς τό πλήθος άπιδώυ τής παρεμβολής και τόν επι-
φερόμευου εκείνη πλοϋτον τόυ άπειρον εν ϊπποις και εν άρμασιν άναρίθ-

5 μητον, εν δ' ίματισμοΐς | χρυσοϋφέσι και πολυτελέσι σκεύεσι και τή 
λοιπή θεραπεία του σώματος και τό τής ψάμμου παμπληθές ύπερβαί-
νοντα, μή τούς εξ "Αγαρ έξιέναι προς "Αρεα, ές δέ την ΕΟρώπην μετοικί-
ζεσθαι πάντας τούς 'Ασίας οίκήτορας διά τ ι προσπεσόν θεόπεμπτον 
μήνυμα· εϊ και νυν ταύτα πάντα δσα και άχυρμιά τις εξ άλωνος θερινής 

10 άπελήλαται. ουδέ γαρ ούτω Τρώας έφόβησεν Άχιλλεύς, ώς σύ τό 
Περσικόν ένέκλινας μυρίανδρον στράτευμα. ήγωνίσατο καί Δαυίδ, άλλα 
καθ' ενός βαρβάρου του Γολιάθ, καί τούτω την κεφαλήν άφελόμενος 
εν μυριάσιν άνδρίσασθαι ταΐς χορευτρίαις νεάνισιν ήδετο. πλήν έπεπή-
δησέ τις καί τω Δαυίδ αλλόφυλος, παρεστώς δέ Άβεσσά τον κίνδυνον 

15 άπεκρούσατο- και πας ό στρατός προς τον Δαυίδ έξεβόησεν ,,ούκέτι 
πορεύση ες πόλεμον, ίνα μή σβεσθή ó λύχνος του Ισραήλ." σύ δέ 
ού προς ε να ήμιλλήσω, άλλ' δλας παρατάξεις έκλόνησας, τέλος δέ 
καί θάνατον εβαλες εις κεφαλήν τοϋ παρασπόνδου καί κομπάζοντος 
τά ΰπέραυχα, και οΰδ' δσα Ξέρξης ήλαζονεύετο καθ' 'Ελλήνων θάλασ-

20 σαν άπογαιών καί ήπειρον θαλαττών καί ζοφών τόν ήλιον βέλεσι 
καί ποταμούς ξηραίνων ταϊς πόσεσι. 

Τίνα σοι τοίνυν κλήσιν αρμοδίως έφεύροιμι ; καλέσω σε Περσοκτόνον ; 
άλλ' ού τούτο και μόνον σοι έπεγένετο· Πολιορκητή ν; άλλά και νίκας 
έπανείλου μεγάλος ίππομαχία· Σωτήρα; άλλ' ού μόνον τό οΐκεϊον 

25 έξέσωσας, άλλά προσκατηγωνίσω καί τό άλλότριον. πόσω σύ θαυμά-
ζεσθαι άξιώτερος υπέρ τόν Μακεδόνα Άλέξανδρον. μεγαλεγχειρητής 
μεν γάρ κάκεϊνος καί φιλοκίνδυνος, άλλά νικήσας Δαρεϊον, ουχί καί 
Δαρεΐον || έλεϊν δεδύνηται. μάλλον μεν ούν καί Ίνδοΐς μαχόμενος έτοξεύθη 
διά του θώρακος εις τό στήθος καί πνεύμα όμοΰ τω αϊματι έκ τοϋ το-

30 ξεύ(ματος) έξεπνεϊτο- και ίλιγγος αυτόν και λειποψυχία κατέσχε καί 
πίπτει έπί τήν άσπίδα ξυννεύσας· τάχα δ' αν καί χερσίν έάλω βαρ-
βάρων και τήν κεφαλήν άπετέτμητο, εϊ μή περιβάντες οΐ Μακεδόνες 
πεσόντι καί άλλος έπ' άλ|λω προασπίσαντες άνήγειράν τε τοϋ πτώματος 

7 TOÙS έξ "Αγαρ : cf. ρ. 104, 18. 

9-10 όσα — άπελήλαται: cf. Dan. 2, 35. 10 ούτω - Άχιλλεύς: cf. Horn. II. 
20, 381 sqq. (al.). 11-12 ήγωνίσατο - άφελόμενος : 1 Regn. cap. 17. 13 êv -
ήδετο: 1 Regn. 18, 7. 13-16 πλην - Ισραήλ: 2 Regn. 21, 16-7. 17 άλας -
έκλόνησας: cf. Horn. II. 5, 96. 19-20 δσα-3αλαττών: cf. p. 31, 4. 20 ζοφών -
βέλεσι: cf. Her. 7,226. 21 ποταμούς - πόσεσι: cf. Her. 7, 21, 1 et 187 ,1. 
27-28 ούχΐ - δεδύνηται: cf. Arrian. Anab. 3, 21, 10; Plut. Alex. cap. 43. 28-p. 
172,1 μάλλον - Ιξέσωσαν: cf. Arrian. Anab. 6, 10. 

14 Άβεσσούς V: correxi ex 2 Regn. 21, 16-17 
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καί τού κινδύνου έξέσωσαν. και crû δέ, μεγαλοκινδυνότατε βασιλεϋ, κ err5 

Άλέξανδρον άνδραγαθιζόμενος βέβλησαί πως και καταβέβλησαι μυρίων 
ενα διειληφότων εκ δέ τοϋ αυτίκα διαυαστάς, ώσεί παρεμβολαϊς αγγέλων 
άνεκουφίζου ή Χρίστου αυτόν συμτταρεστώτα είχες και άνορθούντα 

5 και άνιστωντά σε, καί είληθείς υπό τη άσπίδι άνεπινόητος και πάλιν 
οπλίτης αύτενέργητός τε καί αυτεπάγγελτος κατά του Περσάρχου 
κεχώρηκας· καί πεζομάχος ώφθης ò ίππομάχος καί πλήττων ες κνήμας 
ΐππον τόν έριαύχενα καί καθαιρών τον άναβάτην καί άναιρών πολλω 
τοϋ Βρασίδου νεανικώτερος, δς εξελκύσας δόρυ του σώματος αυτώ 

10 τούτω τόν βαλόντα ήμύνετο. όθεν τοϋ εχθρού έξέλιπον αί ρομφαϊαι εις 
τέλος καί τό μνημόσυνον αΰτοϋ μετ' ήχους άπώλετο· καί νενίκηται ό 
νικητής και καταμεμάχηται ò μαχητής καί έάλωκεν ό δυσάλωτος, ό 
δέ πολεμοχαρής κατηδάφισται, καί είδε ν ήλιος μέχρι καί ές ή μας αθέατο ν 
θέαμα, είς γήν πεσόντα πτώμα παγχάλεπον καί άνέγερτον καί τήν 

15 κεφαλήν άπαρασσόμενον τόν τήν προς ήλιον πδσαν μεγαλαυχοϋντα 
χειρώσασθαι καί τάς ήμετέρας πόλεις ώς εϊς χώμα καθελεϊν φρυαττό-
μενον, τους δ' έν αϋταΐς οίκοϋντας ώς εγκαταλελειμμένα φά καί νοσσιάν 
ερημον άρεΐν φανταζόμενον. 

Τί της ημέρας εκείνης γλυκύτερον; τί της θέας εκείνης χαριέστερον; 
20 Χριστέ βασιλεύ, της μεγαλωσύνης σου καί των καινών σου θαυμασίων 

καί τεραστίων τών νεαρών καί της αρρήτου προς ή μας προμηθείας σου. 
ό γαρ θανατών συ καί ζωογονών, κατάγων είς "Αιδου καί άνάγων, ώς 
εις ροπή ν τρυτάνης τά καθ' ή μας ύποκλίνας πράγματα καί πασαν άγα-
3ήν άπαγαγών προσδοκίαν α'ίφνης ύπέρ λόγον είς τήν εναντίαν μετ-

25 έστησας πλάστιγγα, άνατέτραψαι γάρ, βασιλεϋ, καί τοϋ οχήματος 
άπεσφαίρισαι μόνος τόν υπέρ δλων δεχόμενος κίνδυνον καί προς ενα 
πολέμαρχο ν τοϋ βαρβαρικού παντός έπιβρίσαντος· αλλά τω σω πτώ-
ματι πάντες ήμεϊς άνέστημέν τε καί άνωρθώ|θημεν „δταν" γάρ φησι, 
,,πέση, où καταρραχθήσεται, δτι Κύριος άντιστηρίζει χείρα αυτού." 

30 ΤΤλήν καί τούτό σου τό άέθλευμα χριστομίμητον αληθώς, καί 
Χριστός γάρ συμπλακείς τώ της φύσεως ήμών πολεμήτορι καί πτώμα 
τό έντάφιον εκουσιασάμενος κάκεΐθεν άναθορών ώς ες γήν καθεϊλε 
Σατάν τόν άρχέκακον καί λαμπρότερος έκ τού παθεϊν εις τήν οίκείαν 
αρχήν είσελήλυθε· καί σύ πρώτος έμβαλών τοις πολεμίοις καί μόνος 

9-10 Βρασίδου - ήμύνετο: cf. Plut. De Sera Num. Vind. p. 548 B-C. 
10-11 τοϋ - άπώλετο: Ps. 9, 7. 17-18 ώς - άρεϊν: Is. 10 ,14 ; Hist. 245, 9-10; 
395, 14-15; 465, 19. 22 ó - άνάγων: cf. 1 Regn. 2, 6. 27-28 τω - άνωρ3ώ3η-
μεν: quoad sensum ex Is. 53, 5; vide etiam Hist. 56, 12-13. 28-29 όταν -
αΟτοϋ: Ps. 36, 24. 

9 νεανικώτερο; Sa: -ρον V 11 ήχου V: correxi ex Ps. 9, 7 18 άρεΐν: 
αίρείν V: correxi ex Is. 10, 14; cf. Hist. p. 395,15 26 όλον V 
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μυριάσι καταφράκτοις άντιταξάμενος ώσθείς ανετράπης τοΟ πεσεϊν, 
ό δέ Κύριος άντελάβετό σου· και κυκλώσαντες έκύκλωσάν σε οΐ βάρ-
βαροι, ήμύνω δέ τούτους τ ω τοϋ Κυρίου ονόματι, ακολούθως ούν καί 
βασιλεύς ύψηλότερος κατά Χρίστου ήμϊν επανέζευξας καί εισέτι άπο-

5 σ ώ ζ ω ν τούς ύπερ ημών έπενεχθέντας σοι μώλωπας καί διδούς φιλα-
γάθως τ ω βουλομένω ψηλαφήσαί σε καί ειπείν " ό κύριος μου και αύτο-
κράτωρ μου." όθεν καί θαρρούντως φαμέν, ώς τ ω σω μώλωπι πάντες 
ημείς ίάθημεν καί δτι την σήν ψυχήν των δλων άντίλυτρον δέδωκας. 

'Ακούω της ιστορίας δι' επαίνου καί κρότου πολλού τιθεμένης 
10 ές δεϋρο μαχητήν τινα την κλήσιν Καλλίμαχον, εφ' δν οι Πέρσαι πασαν 

μεν φαρέτραν άνέωξαν, πάντα δ' όιστόν έξεκένωσαν ό δέ και θανών 
άκαθαίρετος ώρατο περιτοξευθείς καί νεκρός άδοξων πεσεϊν καί ζ ώ ν 
εν μόνω τ ω σχήματι καί ψυχής μεμονωμένω σώματι, άποσοβών ώς 
πρώην τό βάρβαρον τοις των βελών πτεροΐς κουφιζόμενος. άλλα τί 

15 μοι προς σέ, βασιλεϋ θειότατε, τό εως καί νυν περιώνυμον τούτο καί 
διατοξεύσιμον παντί τού Καλλιμάχου κατόρθωμα; ού γαρ βλήμασι 
μόνον παρεστήσω τό σον άνδρεϊον παράστημα, άλλ' δλης 'Ασίας τοξεύ-
ματα καί δόρατα κραδαινόμενα καί κορύνας άνατεινομένας χαλκήρεις 
επί τό σον δεξάμενος σώμα άντέσχες ώς άδάμας καί άκμων ραιστήρσιν 

20 άνάλωτος· είχες y à p τον Χριστόν επί την σήν σκιάζοντα κορυφήν 
ώς καί Δαυίδ εν πολέμοις πρότερον ,,έπεσκίασας", y á p φησιν, ,,επί 
τήν κεφαλήν μου έν ήμερα πολέμου." | καί ό μέν βάρβαρος ούκ φετο 
μόνον, άλλά καί Ιπεβόα τρανότερον εν χερσίν έχειν σε ήδη καί μικρού 
τά νικητήρια έ'θυε· καί δπου τό ύπέρ ήμών σου πτώμα, έκεϊ καί οί 

25 αετοί, οΐ περί εκείνον μεγιστάνες, ήθροίζοντο, εί καί καθ' εαυτών καί 
άνοήτως επεποτώντό σοι και δίκην κολοιών έγάρυον άκραντα διακενής 
πτερυγίζοντες. ò y á p διείς επί σταυρού τάς χείρας ώς πτέρυγας ημέ-
τερος Θεός ό Χριστός ώς επί των αύτού σε μεταφρένων ανέλαβε καί 
ώς κόρην οφθαλμού διεφύλαξεν, ώς άετός σκεπάσαι νοσσιάν εαυτού 

30 καί επί τοις νεοσσοίς αύτού επεπόθησε, καί εις Θεό ν ύπερασπιστήν σοι 
γέγονε συμποδίσας τούς έπανισταμένους επί σέ ύποκάτω σου καί 
στήσας έν εΰρυχώρω τούς πόδας σου, ώς επί σοι δέξασθαι πέρας κάκεϊνα 

1—2 ώσ3ε!ς - σου: cf. Ps. 117, 13. 2 - 3 κυκλώσαυτες - ονόματι : cf. Ps. 117, 
11. 4 - 7 κατά - μου: cf. Joh. 20, 27-8. 7 -8 τφ-ίάθημεν: cf. Is. 53, 5. 
8 την - δέδωκας: cf. 1 Ti. 2, 6. 9 - 1 4 άκούω - κουφίζόμενος: cf. Ps.-Plut. Parallela 
gr. et rom. p. 305 C; Suda l 545; Hermog. Progymn. 38, Rhet. Gr. VI p. 16, 20-21 
Rabe. 21-22 έττεσκίασας - πολέμου: Ps. 139, 8. 24-25 όπου - ή3ροίζοντο: 
Mat. 24, 28. 26 δίκην - άκραντα: cf. Pind. Ol. 2 , 8 7 - 8 (96-7): παγγλωσσίς* 
κόρακες ώς άχραντα γαρυέτων Διός προς όρνιχα 3εΐον ; Hist. 299, 2-4. 27 ό -
χείρα;: cf. Hist. 56,13. 27-30 ό-έπεπό3ησε: Deut. 32,11, 3-4; 10,4; 11 ,1-2. 
30-31 εις - γέγονε: Ps. 30, 3; 70, 3. 31 συμποδίσας-σου: Ps. 17, 40. 32 στή-
σας - σου: Ps. 30, 9. 

22 μου : σου V: correxi ex Ps. 139,8 
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τά Δαυιτικά κρούματα* ,,σύτοί συνεποδίσ3ησαν καί έπεσον, ημείς δέ 
άνέστημεν καί άνωρ3ώ3ημευ." 

Ώ ς άξίαν γούν του φιλοβασιλέως Χρίστου καί σου του φιλοχρίστου 
βασιλέως την κρίσιν ó πόλεμος εΐληφεν εδει γάρ καί Χρίστου ύπερκεϊσ3αι 

5 Μωάμεδ όλους ποταμούς ληροϋντος ροφδν τήυ παρ' αύτω τιμωμέυηυ 
καμηλο3ήλειαν και πασαν αισχρουργίαν τους εκ της "Αγαρ διδάσκον-
τος, καί βασιλέα ευσεβή καί φιλόθεου ύπερτερήσαι τοϋ της ανομίας 
υΐοΰ καί ταγμάτων άρχηγοΰντος παυασεβώυ. τίς άπ' αιώνος τοιούτον 
ήκουσε τρόπαιον ; τίς ούτως êv άκαρεί τά Περσών καθεΐλε φρυάγματα ; 

10 τίς εϋμαρώς έχειρώσατο άνδρα ΤΤερσάνακτα υπέρ μέν άστέρας την 
ϊππον έλαύνοντα, την δ' ασπίδα πεδιάδας δλας καλύπτουσαν έχοντα; 
σύ μόνος άρα καί πρώτος, οΐμαι δέ καί ύστατος, 3ειότατε βασιλεύ, τό 
μεγαλοπρεπές τούτο καί 3εοπάροχον τετέλεκας τρόπαιον έδει γαρ 
ώς Θεού δωρήματι, κα3ώς καί ή κλήσις έπισημαίνεται, καί Θεόν σοι 

15 κατορ3ούσ3αι μεγαλουργήματα, καί γένος μέν τό Αϊγύπτιον διά 
Μωσέως πριν || μαστιγούμενον εν τών καινοπρεπών εκείνων έργων καί 
3εϊκών δάκτυλο ν Θεού κατωνόμασεν ιδού δέ καί ήμίν διά σού κατά 
Μωσέα καινουργούντος τά ύπέρ έν|νοιαν έργον τούτο 3εοπρεπές έκτετέ-
λεσται, où δάκτυλος μόνον Θεού κλη3ησόμενον, άλλ' ούτω καί εις 

20 φόβον καί εις 3άμβος τοις άπανταχή γενησόμενον έ3νεσιν, ώς ύπ' 
εκπλήξεως έκαστο ν τω οίκείω έπι3εϊναι στόματι δάκτυλο ν βαλών γάρ 
έπί κεφαλήν ανόμου 3άνατον έξήγειρας μέν καί εως τραχήλου δεσμούς 
τών εκείνου δυναστών, άφείλου δέ και κεφαλήν τήν κομπάζουσαν 
περιοδεύσαι καί διελ3εΐν χώρας καί πόλεις ήμετέρας καί πορφυρώσαι 

25 ταύτας τοις αΐμασι, και εις κοινόν διέπεμψας γελοιώδες έπίχαρμα πηρι-
δίω ίππικώ εντε3εϊσαν και σεσηρυΐαν δεινόν καί μεμυκυίαν τους όφ3αλ-
μούς καί τήν γήν τ φ οίκείω μολύνουσαν αΐματι. 

Λαμπρά μέν oöv καί τά χ3ές καί προ τρίτης σου κατορ3ώματα, 
βασιλεύ, όσα 3άλαττα καί γη διενείμαντο, και άεί τού προτέρου λαμ-

30 πρότερον τό μετέπειτα· τό δέ νύν τούτο τρόπαιον μεγαλειότερον τών 

1— 2αύτοΙ-άνωρ3ώ$ημεν: Ps. 19, 9. 5—6 όλους - καμηλο3ήλειαυ : cf. Nie. Chon. 
Panopl. dogm. lib. 20, P. G. 140,112 Β 1 sqq. : „πάλιν άλλη γραφή ή της καμήλου τοϋ 
Θεοϋ, εν ή λέγει (sc. Mohammed) δτι ήν κάμηλος εκ Θεοϋ, καί ετπνεν όλον τον ττοταμόν, 
καί διήρχετο μεταξύ δύο όρέων διά τό μή χωρεΐσ3αι" (ex Io. Damasc. De Haer. 101 
P. G. 94, 769 D 8sqq.; vide etiam Zigab. Panopl. dogm., P. G. 130, 1353 A 3 sqq. et 
„Bartholom. Edess." Contra Muh., P. G. 104, 1456 A 7 sqq.). In formula abiurationis 
P. G. 140, 132 Β 8 sqq. desunt mirabilia, quae etiam in fontibus arabicis non inveni-
untur, cf. E. Montet, Un rituel d'abjuration des Musulmans dans l'église grecque, 
Rev. Hist. Rei. 1906, p. 154 cum not. 7 -8 τοϋ - uloü: Ps. 88, 23. 14 ώς 
Θεοϋ δωρήματι: cf. ρ. 137, 30. 17 δάκτυλον Θεοϋ: Exod. 8, 19. 20 -21 ΐπτ'-
δάκτυλον : cf. lob 29, 9. 22 έως - δεσμούς : Hab. 3, 13. 26-27 σεσηρυΐαν -
αΐματι: cf. ρ. 105, 25 sqq. 28 χβέϊ - τρίτης: cf. ρ. 3, 17. 

24 όδεΰσαι V a 0 
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πάντων τροπαίων σου, καί ού των σων μόνον τροπαίων, αλλά καί των 
ότεδή κατορθωμάτων παλαιγενέσι βασιλεύσι και στρατηγοίς, ίνα μή 
λέγω άσύγκριτον καί οίον ούδέπω τις των μεγαλοδυνάμων βασιλέων 
διήνυσε. ταύτα τού σταυρού τό σημεϊον, εν φ καί αυτός έφράχθης καί 

5 ôv τοις σοϊς όπλίταις ύπέθου αΐρειν εις σύσσημον. ο3ευ καί κατά τόν 
μέγα ν ήκουσας Κωνσταντϊνον „εν τούτω νίκα τους εχθρούς σου" , 
τοϋτό σοι τό οπλον ράβδος εσεϊται δυνάμεως έξαποστελλομένη σοι 
εκ Σιών καί υποχείριο ν θήσεται την τετραπέρατον γη ν τούτο τοις 
σοίς ποσίν ΰποθήσει πάντα έχθρόν καί πολέμιον, όσος έφος, δσος 

10 εσπέριος· ήκασι γάρ, εϊ τι και προβλεπτικως φθέγγεσθαι χρή, ήμέραι 
της έκδικήσεως· ήκασι καιροί της άνταποδόσεως· καί δεϊ τά της ταλαίπω-
ρου τέκνα ΤΤερσίδος πρός την πέτραν τόν Χριστόν έδαφίζεσθαι, άντα-
ποδίδοσθαι δέ αυτή καί δ ήμϊν πολλάκις άνταπέδωκεν άνταπόδομα. 

'Επί τοιούτοις ήμεϊς τό ΰπήκοον κατορθώμασι, βασιλεΰ μεγαλόνικε, 
15 περικροτοϋντες γεγήθαμεν και ώς δώρον αληθώς θεοδώρητόν (σε) 

τρισασπασίως ύποδεχόμεθα καί τοϊς | σοϊς άθλοις έναβρυνόμενοι παι-
ανίζομεν καί περισκιρτώμεν εόρτια τοις σοΐς άγωνίσμασι* ζητοΰμεν καί 
τους ΰπέρ ημών ίδέσθαι σου μώλωπας καί χείλεσι τά στίγματα περι-
πτύξασθαι, ουχ δτι παρ' ήμΐν τις διστάζων και δίδυμος την γνώμην καί 

20 δύσπιστος, άλλ' δτι και Χριστός έχαιρε ψηλαφώμενος και μαθητού χερσί 
πολυπραγμονούμενος· ώσπερ προ μικρού τήν της ιεράς σου κεφαλής 
ένοπτρισάμενοι κόρυθα τά τής σής υπέρ ημών αγωνίας σύμβολα φέρου-
σαν μεθ' ηδονής ένηγκαλισάμεθα καί περιχαρώς ήσπασάμεθα. 

Άλλα βασιλεύ, εί μεν δυνατόν, εις αιώνα ζήθι τόν άπαντα καί 
25 άθάνατον εστω τό κράτος σου· εί δ' ή φύσις ή βρότειος τούτο ού βούλεται, 

ές πολιάν πολιάς ελάσαις καί γήρας εσχατον καί τρισεύδαιμον, νίκας 
νίκαις έπισυνάτττων καί τροπαίοις έπιστοιβάζων τρόπαια, παρά μέν 
ιτδσι τοις οπουδήποτε βασιλεύουσιν απαράμιλλος ών καί ασύγκριτος, 
εαυτφ δέ συγκρινόμενος καί νικών εαυτόν καί άεί τά παρωχημένα 

30 τρόπαια τοις ένεστώσιν υπερβάλλων μεγαλουργήμασι, καί φοβών καί 
νικών ού μόνον τό προς εω βάρβαρον, αλλά καί τό δυσμόθεν έπεισφρή-
σαν ήμϊν πολυσπερές καί άλλόγλωττον γένος· και εΐης αύτός ó προσδο-
κώμενος ελευθερωτής τής λογίμης πόλεως Κωνσταντίνου καί ό επανά-
γων Ζοροβάβελ. ταύτα δέ καί τό παρεστηκός επεύχεται, κράτος σοι 

35 θεόθεν αίτούμενον άνοσον, εύθυμον, άήττητον, πολυχρόνιον. 

5—7 κατά - σου: cf. Euseb. Vit. Constant. 1, 28. 7 -8 ράβδο; - Σιών: cf. Ps. 
109,2. 10-11 ήκασι - άνταττοδόσεω; : Os. 9, 7. 11—13 τά - άντοπτόδομα : cf. Ps. 
136, 9 et 8. 12 την - Χριστόν: 1 Co. 10, 4. 15 δωρον - 3εοδώρητον: cf. p. 
137, 30. 17-21 ζητοΰμεν - ΊΓολυττραγμονούμενο; : cf. Joh. 20,24-9; supra p. 
173, 4-7. 19 δίδυμος: cf. Joh. 11, 16 (explic. Patrum). 24 sqq. άλλά etc.: 
cf. p. 105, 30 sqq. 32 πολυσπερέξ: cf. Horn. II. 2,804; Od. 11,365. 33-34 ό -
Ζοροβάβελ: cf. p. 128, 26. 

15 σε addidi 
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IZ 

Τ ο υ α ύ τ ο ϋ · Eîç τ η ν ε ϊ σ ο δ ο ν τ ή ς ν η σ τ ε ί α ς . 

„'Ανοίξατέ μοι ττύλας δικαιοσύνης* είσελ3ών εν αύταϊς εξομολογή-
σομαι τ ω Κυρίω -" εκ των Δαυιτικών κρουμάτων ή βασιλεία μου τό 
της νηστείας άναβαλειται διάγγελμα, χρεών yàp δήττου βασιλεϊ φιλο3έω 

5 και φιλοψάλμω κατ' ϊχνια βαίνειν όριγνωμένην και τά προς αΐνον Θεού 
συνεπάδειν τούτω καί ψυχών επίσης μετιέναι κατάρτισιν, άς 3εό3εν 
πεπίστευται, ώς τά ρήματα ταύτα παρίστησιν ,,Υίέ άν3ρώπου, 
σκοπόν σε τέταχα του Ισραήλ. " είεν âv ai νήστιμοι τών ημερών πύλαι 
καλούμεναι προσφυώς εις επτά μέν εισόδους τάς έβδοματικάς περιόδους 

10 διευρυνόμενοι καί κατά μικρόν άλλήλαις ύπεξιούσαι, εις δ' Ιξομολόγησιν 
Κυρίου τοις είσιοϋσιν άνακλινόμεναι· ώς yàp τό χρήμα τών πυλών διαιρό-
μενον τήν ένδον χαρίζεται πάροδον, ούτω καί νηστείας έπείσβασις 
οδός εστίν εις ζωή ν, πρόοδος εϊς μετάνοιαν, προς δέος Θεού στοιχείωσις. 
κατά τούτο δ' οΐμαι νηστεία τον επταδικόν τών ήμερών κύκλον άπείλη-

15 φεν, δπως δι' αύτών τό της ψυχής άγνίσωμεν τριμερές καί τής τών 
αρετών τετρακτύος άντιληψόμε3α, άπερ εις έπτάδα διέσχισται. 

Διά ταύτα τοίνυν, ώ σχοίνισμα καί λάχος έμόν, ώ λαός Θεού περιού-
σιος καί κλήρος ήγαπημένος, είσέλ3ωμεν διά τών τής νηστείας πυλώνων 
διαστελλομένων ήδη καί οίον προκαλουμένων είς τήν εϊσω πάροδον. 

20 μηδείς δέ τό τε3λιμμένον αύτών όρών καί τό άπλατές καί τό δυσπρόσο-
δον άναβαλλέσ3ω τήν εΐσδυσιν ή γινέσ3ω παλίσσυτος, αλλ' εΐδώς, ώς 
στενή μέν ή οδός ή άπάγουσα προς ζωήν καί ολίγοι αυτήν εύρίσκουσι, 
πλατεία δέ ή προς άπώλειαν ούδέ δύσπορος, άναδυέσ3ω μηδόλως, 
αλλά χωρείτω χαίρων τό μετά τήν πάροδον ευρύχωρο ν φανταζό-

25 μένος καί τήν ένδεχομένην έν3ένδεν άναψυχήν, καί ώς είς μέ3εξιν ζωής 
προχωρήσειεν, ην τό ξύλον τού σταυρού άναδίδωσι. 

Καί ταϊς μέν πύλαις τής νηστείας περιχαρώς ούτω καί μετ' εύελπι-
στίας έπεν3λιβώμε3α, τά δέ ψυχικά ταμεία Οπεισιόντες, ώς ή τού 

6 κστσρτισίζ: consummatio, cf. 2Co. 13, 9. 14-16 κοιτά - διέσχισται: sacer 
numerus ternarius animae tripartitae (cf. Plat. Resp. 434 d sqq., Tim. p. 69 a sqq.) 
auctus numero quaternario ( = tetracty Pythagorae, cf. Diels-Kranz® 46, 4 [I, p. 421]) 
virtutum cardinalium (cf. Plat. Resp. 427 d -434 c) septenarium numerum hebdoma-
darum ieiunii facit. 18 κλήρο; (ήγατΓημένο;) : non Clerus, sed populus christianus, 
cf. e.g. Ignat. P. G. 5, 653 Β 12-3 . 

2 - 3 ανοίξατε - Kupícp: Ps. 117, 19. 7 - 8 Yiè - Ισραήλ: Ez. 3, 17; 33, 7. 
10-11 ει; - άνακλινόμεναι: alludit ad Ps. 99, 4. 17-18 σχοίνισμα: vox bibl., cf. 
Deut. 3 2 , 9 ; los. 17 ,14 ; Ps. 104,11. λαός περιούσιο;: cf. p. 139, 4 ; Tit. 2 , 1 4 . 
22—23 στενή - άπώλειαν: cf. Mat. 7, 13-4 ; Luc. 13, 24. 24 εύρύχωρον: vox bibl., 
cf. Ps. 30,9. 25 άναψυχήν: vox bibl., cf. Ps. 65,12. 28-p. 177,6 τά-αΐτοίμε3α: 
cf. Mat. 6, 6-8. 
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σωτήρος Χριστού καθήγησις βούλεται, τάς αισθήσεις ώς θύρας έπιζυ-
γώσωμεν, τόυ δέ νούν επόπτη υ αύταΐς έπιστήσωμεν, ώς ούτως τω 
έν τω κρυ(πτω) βλέποντι Πατρί συγγενώμεθα, καί ό γε πάντως φιλο-
στοργίαν πατρική ν ένδεικνύμενος περαυεϊ τάς έντεύξεις, και μάλιστα 

5 εί μή κατά τούς εθνικούς βατταρίζοιμεν, την δ' ουρανών βασιλείαν 
αίτοίμεθα, ή κατά σκιάν την εν σώμασιν έφέπεται ή συμπρόεισιν, όσα 
των εγγείων αγαθών άνθρώποις άξιοφίλητα. ούτως εύχρηστον χρήμα 
νηστεία καί προς αρετή ν έφόδιον άπαραίτητον. 

Ει παράδεισον ποθεί τις θεάσασθαι, αύτη ή πύλη Κυρίου, δι' ής 
10 εισέρχονται δίκαιοι· εί τω σταδιάρχη Χριστώ άρέσαι προύθετο και τόν 

κατά δαιμόνων άνδρίσασθαι πόλεμου, τίνα πανοπλίαν κραταιοτέραν 
νηστείας περιβαλεϊται ή δπως άγωνιεΐται νομιμωτέρως μή ταύτην 
έλόμενος ; ήδύ μέν γαρ και βασιλεΐ χαιρησιμάχω θέαμα στρατός κατάφρα-
κτος άπας, καί μυρία μεν ϊππος πολλάκις, ασπίς δέ ούκ ελάττων, τούτο 

15 μέν ισχυρά τοις βραχίοσι, τούτο δέ ταΐς προθυμίαις ακάματος* ήδιον δέ 
πολλώ μάλλον καί χαριέστατον τω τών ήμετέρων άρχηγώ ψυχών 
όμήγυρις εύσεβοφρόνων λαών, συνδρομή άγιόλεκτος, στρατολογία 
θεοσυνάσπιστος, κούφη μέν νηστεία καί εύζωνος, τοΤς δέ δπλοις φραγνυ-
μένη τού Πνεύματος, καί καθάπερ είς στρατόπεδον συνιούσα τάς τού 

20 Κυρίου αύλάς καί τούτω τήν αϊνεσιν άλαλάζουσα. ταύτης της παρεμ-
βολής μέρος είναι καί ή βασιλεία μου γλίχεταί τε καί εύχεται· φαλαγγαρ-
χεϊν γάρ καί τά πρώτα τής παρατάξεως φέρεσθαι μέγα καί ύπέρ 
αΐτησιν ήγηται, δτι μηδέ νηστείς* κατήρτισται, μηδ'άκριβώς || έφώπλισται 
τοις τού Πνεύματος τεύχεσιν, à χαλκεύουσιν άρεταί καί διαπλέκει τών 

25 εντολών Χριστού τήρησις. 
'Αλλά γάρ έπειδή νηστείας και(ρόςκαί) στρατός ήμεΐςενθεος, Χριστού 

έκλόγια, φάλαγξ πνευματοκρότητος, μηδείς εστω τού συνθήματος 
ταύτης άνήκοος ή δειλανδρήσας τόν άγώνα ή ρίψασπις φανείς, ή γούν 
άγεννώς προς τρυφήν αύτομολήσας, ώς οί κύνες προς τόν εωλον εμετού. 

30 εί γάρ τοΤς πάλαι τό στάδιο ν είσιούσί τε καί έγγραψαμένοις ούκ ην 
άκίνδυνον τό προ τής αγωνίας εκείθεν μεθίστασθαι, πόσην άρα τήν 
αισχύνη ν καί τόν ψυχικό ν όλεθρο ν ύποστήσεται ό προς τό παγκράτιο ν 
τής νηστείας μαλακισθείς καί νώτα στρέψας τοις φιλεχθρούσιν ήμίν 
δαίμοσι; δέδια, μή τών άγγέλων ενώπιον άρνηθήσεται καί γενναίας 

35 δίκας ύφέξει τής εμπαθούς καί γνώμης καί προαιρέσεως ούτω διαπραξά-
μενος, ώς επί τών αισθητών μαχησμών ό γραφείς λειποταξίου καί τών 

6-7 ή - άξιοφίλητα: alludit ad Mat. 6, 33. 9-10 αύτη - δίκαιοι: Ps. 117, 20. 
10 sqq. εί etc. : cf. p. 120, 14 sqq. 16 τω - ψυχών: cf. Act. 3,15 et 1 Pe 2, 25; 
vide etiam Hb. 2, 10 et 12, 2. 29 ώζ - εμετον: cf. Prov. 26, 11; 2 Pe. 2, 22. 
30-31 εί - μεδίστασδαι: e fonte mihi ignoto. 34 μή-άρνηθήσεται: cf.Luc. 12, 9. 

3 κρυ V fin. lin. 
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καταλόγων διαγραφείς· δ μή γένοιτο· άλλ' εΐημεν πάντες νηστεύοντές 
τε καί κρατιστεύοντες. τούτο δέ και του κατά των έπεισφρησάντων 
δυσμόθεν ήμϊν βαρβάρων κατευθυνεϊ πόλεμον, δς έστιν εν χερσί, και 
τά πρώτα φέρειν χαρίσαιτο κατ' εκείνους ελομένους όπλίζεσθαι καί 

5 στρατεύεσθαι, ους ψαλμογραφεί Δαυίδ ούτωσί ιτως ύποκρέκων το 
έγχείριον δεκάχορδον όργανον ,,αί υψώσεις του Θεοϋ εν τω λάρυγγι 
αυτών, καί ρομφαϊαι δίστομοι εν ταΐς χερσίν αυτών." 

Εΐ δ' αρχήν καί θέμεθλον καί πύλην μετανοίας και εϊσοδον την 
νηστείαν προυπεθέμεθα, ουκ αν ό μή ταύτην έπανελόμενος εκκλινεϊ 

10 μέν από του κακού, του δ' άγαθοϋ τήν εργασίαν άνθέλοιτο, εττεί ούδ' 
ό τάς ΰποβεβλημένας βαθμίδας ΰπεραλλόμενος, τών δ' άνόιτιν άττοπειρώ-
μενος περί τόν ϋπατον βατήρα στήσεται. νηστείαν δέ τις έκφαυλίζων 
και τών αυτού φατνωμάτων άποπεμπόμενος, όττως άποσταίη παθών; 
πάθεσι δέ ΰττοκύτττων οϋμενουν τω γαστριοίκω άντιβήσεται δαίμονι, 

15 δαίμονι δέ σττενδόμενος τών Χριστώ στρατηγουμένων άποβληθήσεται · 
ειπείν δέ καί ούτως, ό τήν νηστείαν περιιστάμενος δήλον ώς δυσχεράνει 
και δεινά ττάσχειν οίήσεται τών έργωδεστέρων εντολών άπτόμενος, οτι 
μηδ' ό τη αυλαία έπεγχρίπτειν ουδαμώς προθέμενος καί τά προσκήνια 
πατεί ν άπειπάμενος έπιβήναι αν ποτε τών άδυτων τινός αίρετίσαιτο* 

20 καί αύ ό μή τιμητικώς εχων προς άπαν διαφέρον τη άρχαιότητι, πώς ου 
παρά φαϋλον τά μεθεπόμενα θήσεται ; 

Τί δ' άν ευρη τις νηστείας πρεσβυγενέστερον, όπόσα εις ψυχής 
ώφέλειαν διαβαίνουσιν ; άμα γάρ παρήχθη παράδεισος χειρών Θεοϋ 
καλλιέργημα καί διήρτισται άνθρωπος, καί άμα νηστείας εϊσήκται 

25 καθήγησις· ή δέ ή ν ή άπαστία του ξύλου της γνώσεως, τίς οϋν τήν 
ήλικα άνθρώποις παρόψεται ουδέ προσπλακείς ήδέως Ιπιστασαν προσ-
πτύξεται καί προσείπη τά εύφημα, δσα καί βασίλειαν όθενοΰν έποφθεϊσαν 
άξιοθέατόν τινα καί παγκλέϊστον, οία μέν θυσάνους περιηρτημένην τάς 
άρετάς, οία δ' έσθήτα περικειμένην χρυσόπαστον τήν άμέθεκτον κηλί-

30 δων άπάθειαν. εί ταύτην εφυλάξαμεν, ουκ άν του ξύλου της ζωής 
άπηνέχθημεν οΰδ' άκάνθας ήμϊν καί τριβόλους ή γή έπανέτειλε· παρα-
βλεψάμενοι δέ καί τροφής παρηκόου γευσάμενοι πασι τοις χειρίστοις 
ύποπεπτώκειμεν, άπαλλοτριωθέντες τής μετ' άγγέλων διαγωγής καί 
Θεώ μακρυνθέντες, είτα καί το σκύτινον τούτο καί θνητόν καί άντίτυπον 

35 άμφιον περιθέμενοι, δ δει μέν ώς δοράν περιπλύνειν δάκρυσιν όδωδός 
άεί τής συγγενούς θνητότητος, δει δέ και περιξέειν νηστεία προς εγγρα-
φήν τών παλαιών εκείνων εθίμων, ά Θεός υπέθετο τώ προπάτορι. 

6 - 7 αϊ - αυτών: Ps. 149, 6. 9 - 1 0 εκκλινεϊ - άνάέλοπο: cf. Ps. 36, 27. 
23 sqq.άμα etc.: ci. Gen. cap. 3. 34 -37 είτα - ττροττάτορι: cf. p. 123, 21 sqq. 

2 TÒVac 18 έγχρίπτειν V a 0 25 γνώσεως: βρώσεωΐ V: correxi ex Gen. cap. 3 
29 κηλίδα Y 32 παρηκόου pro παρήκοοι rhytmi gratia? 
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εντεύθεν κατακλυσμοί παγκόσμιοι άνερράγησαν, γλώσσαι συγκέχυν-
ται και παντοίων έθνεα Κηρών διείληφε τό περίγειον τί μή λέγω, ότι 
τω ημών παραπτώματι και την κτίσιν σννδιεφθείραμεν ; και γηρώντα 
μέν οΰρανόν καί ώσεί περιβόλαιον ελισσόμενόν τε και άλλασσόμενον, 

5 πολιουμένην δε την γήν, την δέ θάλασσαν χρόνω έκλείπουσαν ήμϊν 
επίσης δεδείχαμεν, και τό μέν ρόδον ήκανθώσαμεν, τό δέ κατ' εικόνα 
πάθεσι συνεχώσαμεν. 

''Ω χρήμα νηστείας θεόσδοτον ώ συνοχή των βελτιόνων, αποχή 
των χερειόνων* αθανασίας δότειρα, παραδείσου φυλάκισσα, των 

ίο ορατών καί νω μόνω ληπτών σύνδεσμε· ώ Θεοϋ προς ανθρώπους 
καταλλαγή ; χρονίων όμοργμάτων απαλλαγή· νοός νήψις, ψυχής 
ρύψις, πταισμάτων αφεσις, σαρκός προς τό πνεύμα μετάθεσις. τί αν 
σε φήσας άξίως ε'ίποιμι; διά σέ νόμος, προφήται, μυρία άττα θεϊκά 
διατάγματα, ών τέλος τό σκοπιμώτατον τό εκτριβήναι δή τήν κακίαν, 

15 τήν οϋτως υπό σου μόνης άφαντουμένην πρότερον, ώς μηδ' όποία τίς 
έστιν δλως γινώσκεσθαι, καθ' δσον ò γενάρχης χρόνον σοι προσανέχων 
τής άπειρημένης έξέκλινε βρώσεως. διά σέ, τό μείζον, ουρανούς κλίνας 
ό περιάξας σφας ώς άψΐδα επί τό πλάσμα των αύτού χειρών κατελήλυθε 
καί μήτραν υποδύς παρθενεύουσαν, προαγνισθεΐσαν τω Πνεύματι, καί 

20 φανείς 'Αδάμ δεύτερος έπανείλετο νηστείαν, τω όμοίω τό δμοιον άνα-
καθαίρων καί πείθων ή μας δι' έγκρατείας τήν προτέραν εύκληρίαν άνα-
διφδν. 

"Ην τοίνυν άπολωλεκότες έξώσθημεν τής "Εδέμ, ταύτην έπανηρη-
μένοι κατ' έπάνοδον έπαινετήν καί θεάρεστον έπανάλυσιν άναλάβωμεν 

25 αύθις παράδεισον, καί τόν μέν γάστριδα βίοτον παροψόμεθα ώς τής 
πρώτης εκείνης διαγωγής άφέστιον και παρέγγραπτον, ώς τε καί τήν 
ούκ έφ' δσον χρή καί δτι μή δει τοϋ οίνου έμφόρησιν, ειπερ δυσχερές 
ένίοις τό παντάπασιν άμετάληπτον. αρνες δέ καί βόες καθαροί τήν 
σννείδησιν καί τα εις αρετή ν εργατικοί τε καί μογεροί εμοιγε τω λέοντι 

30 βασιλεί ταΐς άνθρωποπρεπέσι που φαγίαις συνεστιάθητε. χρεών δέ τον 
νηστεύοντα μή πλήκτην είναι, μή μάχιμο ν, μήτ' άλλότρια παρανοσφιζό-
μενον, μηδ' εν βρώσει άρτου τόν ΰποπεπτωκότα λεών έσθίοντα, μηδέ 
ποσί μέν εφεστάναι νεω Κυρίου και αδειν τά ίλαστήρια ρήματα, τόν 
δέ νουν εχειν έτέρωθι λύοντα τό πτερόν καί τοις μή καθήκουσιν έφιζάνον-

1 εντεύθεν - άνερράγησαν : vide Gen. cap. 6-8. 1-2 γλώσσαι συγκέχυνται : ibid. 
cap. 11. 2 εθνεα Κηρών: cf. p. 30, 23. 3 τήν-συνδιεφ3είραμεν: alludit ad Rom. 
8, 19sqq. 3 -4 γηρώντα - άλλασσόμενον: cf. Ps. 101, 27 (Hb. 1, 11-2). 
6 τό - ήκαν3ώσαμεν: cf. Gen. 3, 18. 17 ουρανούς κλίνας: Ps. 17, 10; 143, 5. 
18-19 êm - Πνεύματι : cf. Luc. 1, 26 sqq. 20 φανεί; - νηστείαν: cf. p. 121, 21-4. 
23 η ν - Ε δ έ μ : cf. Gen. 3, 24. 31 μή-εΐναι: Tit. 1, 7 (in alio contextu). 32μηδ' -
Ισθίοντα: Ps. 13, 4. 32 -34 μηδέ-έτέρω3ι: quoad sensum cf. Is. 29,13 (Mat. 15, 8). 

1 άναρράγησαν V 24 επαινετόν V 
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τα, ¿os αϊ μϋαι τοις μώλωψι και ταϊς κοπρίαις τά ίλυόβια· επί δέ 3ρύπτειν 
άρτον πεινώσι, διδόυαι ττε ρ ι βλήματα τοις άχίτωσι, βιαίων συναλλαγ-
μάτων διαλύειν στραγγαλιάς, και πάν3' ομοίως μετιέυαι 3εοφιλώς, 
όπόσα και ήμΐν αύτοϊς ύφ' έτερων || δρασ3αι βουλόμε3α. αύτη προσφι-

5 λής νηστεία τ ω νηστείας Θεώ, ώς τό γε Scrrépa μέν χειρί σιτία δια3ρύ-
πτειν λιμώττοντι,τή δ' ετέρα δρύπτειν και τύτττειν εις θάνατον ή φιλονεί-
κως προσφέρεσθαι ή -θοίμάτιον ύφαιρεϊν τού πάρεγγυς σιτεύοντός έστι 
προς άπώλειαν, οΰχ έστιώντος εις σύστασιν σώματος. 

Έπεί δέ ψυχή και σώματι συνδεδέμε3α, καταλλήλως άμφοϊν προσφε-
10 ρώμε3α και ψυχή μέν δσα πανευδαίμονι βασιλίσση και μέρει κρείττονι 

τά πλείω και κυριώτερα χαριζώμε3α, τ ω δ' ύπουργικώ τουτωί σώματι 
τά ττροσφυα τε και ενδεέστερα- εί δέ τίνες του διανεμητικού δικαίου 
σφαλλόμενοι παραλλάξ τάς της ψυχής καί σώματος φιλοφροσύνας 
διατι3έασι περί τάς άδροτέρας καί ψυχή άρμοδίους δόσεις σμικρολογού-

15 μενοι και φειδωλοί γινόμενοι παροχείς, εί μέν εξόν, της άνισου ταύτης 
με3αρμοσ3ήτωσαν διαδόσεως, εί δ' ούν, μηδέ των λεπτών κερμάτων 
τους ττροσαίτας άποστερείτωσαν. άγα3όν καί τόδε τέτυκται· ουδέ γάρ 
τό φαυλότατον έν τοϊς τοιούτοις τταρά φαύλον Θεω, μικρόν δ' επί σμικρω 
κατα3έμενον καί 3αμά τούτο έρδόμενον μικρού και εις πύργον Δαυίδ 

20 άρ3ήσεται, εφ' ού χίλιοι 3υρεοί άπηωρήσ3αι ίστόρηνται πρόσωπον 
Δαμασκού βλέποντες, εί δέ καί φιλόσοφος δόξα έκ ψαμμίων καί τίνων 
ατόμων αδήλων διά βραχύτητα συγκρινομένων άλλήλοις τό παν 
συνίστασ3αι παραδίδωσιν, έκ τού δήπου3εν άρα καί βασιλείας ουρανών 
εΐεν αν άρχιτέκτονες ai σμικροφυεϊς δόσεις, όπόσαι διανέμονται πένησι. 

25 μέγα γάρ τό χρήμα τής ελεημοσύνης παρά Θεω καί ούτως εύπρόσδεκτον, 
ώς καί 3ανάτου κατακαυχδσ3αι καί τών άλλων κρειττονεύειν άρετών 
οία γάρ καί Δανιήλ, ò τών έπι3υμιών άνήρ, τ ω Ναυουχοδονόσορ 
ΰποτι3έμενος εύρητακ ,,έν έλεημοσύναις άπόλουσαι τάς άμαρτίας σου, 
βασιλεύ, καί τάς άδικίας σου έν οίκτιρμοΐς πενήτων." εί δ' έν ελέω καί 

30 οΐκτιρμοϊς εμελλεν έκεϊνος άπομόρξασδαι τάς κηλίδας, ό μή Θεω λατρεύων 
άφιέναι άμαρτίας έχοντι καί βαρείας οπλοφόρους ϊλας άγηοχώς κατά 
τής Σιών και ταύτην ές χώμα 3έμενος, όπως ούχ ήμΐν άνήσει τά παρα-
πτώματα περισπουδάζουσι τον οϊκτίρμονα ; 

21 sqq. φιλόσοφος δόξα: doctrina Leucippi atque Democriti, cf. Diels-Kranz6 

67-68 (II, p. 70sqq.). 

1 ώξ - μώλωψι: cf. Hist. 298, 3. 1—3 θρύπτειν - στραγγαλιάς: Is. 58, 7 et 6. 
4 όπόσα - βουλόμε3α: Mat 7, 12. 4 - 8 αύτη - σώματος: cf. Is. 58, 3 sqq. 
17-18 ουδέ - ©ecö: cf. Mar. 9, 41. 19-21 eis- βλέποντες: Cant. 4 , 4 ; 7 ,4 . 27 ò -
άνήρ: Dan. 9, 23 S. 28-29 έν - πενήτων: Dan. 4, 27 S . 32 καί - δέμενος: cf. 
4 Regn. cap. 25. 33 οϊκτίρμονα: cf. Ps. 85, 15 (al.). 

20 άπηωροϋσ·9αι ? V a 0 21 βλέποντος V 
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Είη τούτο δ' οϊμαι καί τήυ τώυ αφρόνων πέντε παρθένων έκ του 
νυμφώνος όρδν άπόπεμψιν και την „ουκ οίδα υμάς" οϊκτροτάτην 
φωνήν (άκούειν) τό την παρθενίαν μή σώζειν δύνασθαι καθαρώς δι-
εζευγμένην του έλεεΐν· έπειδήπερ ό παρθενεύειν έλόμενος, χρήμασι (δέ) 

5 δουλούμενος μηδ' έπαρκών τοις δεομένοις εκ των ενόντων, όσύγ γνω-
στός εν άνθρώποις καί πολλοστός παρ' έναρέτοις κριθήσεται, ώς τό 
μεν δύσεργον, την παρθενίαν, κατοορθωκώς καί τον δριμύν καί τυραννικόν 
έρωτα των σωμάτων άγξας, τη δε του χρυσίου καταπαλαισθείς ώχρό-
τητι προς ουδέν εΰχρηστον όρώντος τοις παρθενεύουσιν δτι μή την 

10 κομιδήν των πενήτων καί τήν παράκλησιν. άριστον μέν yàp καί παρ-
θενία καί της των αγγέλων πολιτείας άντίμιμον, ή δ' ελεημοσύνη 
θεοφιλέστερον καί πολλφ τοΤς μετιοϋσι κερδαλεώτερον, εί γε μή μόνον 
ουρανών βασιλείαν βραβεύειν ΐσησιν, άλλα καί τήν άμοιβήν πολλα-
πλασίω χαρίζεσθαι. 

15 Εί δέ καί βρώμα ήμας où παρίστησι τ ώ Θεφ καί φαγόντες où περισ-
σευόμεθα, εϊη αν πάντως έκ τοϋ εναντίου τό νηστεύειν Θεώ παριστών 
καί περίσσειαν έχον ψυχής σώτειραν. εί δέ καί θεός ή κοιλία πάλαι παρά 
τοις έθνεσι καί τά προσκυνούμενα παρ' έκείνων δαιμόνια τοΤς πάθεσιν 
ώρατο συνήγορα, ώσπερ τά τών εθνών θρησκεύματα διεπτύσαμεν καί 

20 τ ώ Χριστώ προσεδράμομεν, ούτω καί τήν παρά σφίσι θεουμένην 
γαστέρα συγκαταργώμεν ταις μαγγανείαις τών βρώσεων, ίνα μή 
εντεύθεν τοις πάθεσιν ύποκύπτοντες τοις δαιμονίοις άλισκώμεθα θύον-
τες· εί γάρ καί πάλαι κατωλιγωρήκειμεν ειδώλων, οΰδέναις εΐκόσιν 
αυτά σεβαζώμεθα. άλλ' οϋν ό μέν τρεχέδειπνος καί γάστρις καί τήν τοϋ 

25 λαιμού θεραπείαν ές άεί μετιών τ ώ βουθοίνα Ήρακλεΐ δοκεϊ πως προστί-
θεσθαι καί δεσμόχειρ άτεχνώς αΰτώ παρίστασθαι· ό δέ τον θυμό ν 
τρέφων κατά τοϋ πλησίον άκαταστόρεστον προσνένευκεν "Αρεϊ, άλλο-
προσάλλω θεώ καί φιλέριδι- ό δ' ασελγής τε καί κίναιδος καί τών εταιρί-
δων όμιλίαις κεπφούμενος, καί ώς μέν βοϋς επί σφαγήν, ώς δέ κύων έπΐ 

30 δεσμούς αγόμενος καί σπεύδων ώς εις παγίδα όρνεον και μηδόλως είδώς 
δτι τον περί ψυχής τρέχει, λέληθεν εαυτόν τήν Άφροδίτην τιμών και 
συνοργιαστής αυτής καθιστάμενος, εν οίς προστέτηκε τοις τή δαίμονι 

1 εϊη etc. : cf. Mat. 25, 1 sqq. 8—9 χρυσίου . . . ώχρότητι : fort, ex 
Callim., cf. Catull. 64, 100: ,,magis fulgore (fulvore corr. Ritschl) expalluit auri." 
Vide etiam Gnom. Vat. 172 (p. 71 Sternbach); Ovid. Metam. 11, 145; Stat. Silv. 
4, 7, 15 -6 ; supra p. 21, 19. 11 τηξ - άντίμιμον: cf. Mat. 22, 30: εν yàp -rf¡ άνα-
στάσει οΰτε γαμοϋσιν ούτε γαμίζονται, άλλ' ώ ; άγγελοι έν τω οϋρανω είσιν. 
15-16 εί - ττερισσευόμε3α: cf. 1 Co. 8, 8. 17-18 3εό$ - εθνεσι: Phi. 3 ,19 . 
2 0 - 2 1 τήν - βρώσεων: cf. 1 Co. 6, 13. 25 ßouSoiva Ήρακλεΐ: cf. Eustath. Op. 
347,57 ; supra p. 12, 15. 27 άλλοπροσάλλω: epith. hom.. II. 5 ,831 . 889. 
28 sqq. ô 5' etc. : cf. Prov. 7, 22-3. 31 τόν - τρέχει: prov., cf. p. 10, 12. 

3 άκούειν et 4 δέ addidi 24 σεβαζόμεδα V 25 'Ηρακλή V 
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ταύτη 3υμήρεσι· το δέ πλέον, τάς των πα3ών ούτοι στήλας ες ψυχή ν 
κα3ιδρύουτες και τ ω νω διηνεκώς περιφέροντες και τοις τούτων επιστά-
ταις 3εοΐς άλλον τρόπον άνιστώσι πανείκελα είδωλα, τοιαΰτην οΐμαι 
και Ναυουχοδονόσορ άγαλματοποιήσας εικόνα τοις Άσσυρίοις εις 

5 προσκύνησιν εστησεν, ή τοις μεν ύγροδιαίτοις καί λατρευταΐς πα3ών καΐ 
λιχυευταϊς εις σέβας έξέκειτο, τοις δέ νηστευταΐς Θεοϋ παισίν εις κατά-
γελων. 

"Οτι δέ κόρος πατήρ ύβρεως, ύβρις δέ μήτηρ άσελγείας, εκ δέ ταύτης 
είδωλολατρεία πρόεισιν, οί λεώ εκείνοι τεκμήριον, οι τήν μέν èpuSpàv Sà-

io λασσαν άβρόχως έπέζευσαν νεφέλη μέν ή μέρας, νυκτός δέ στύλω πυρός οδ-
ηγούμενοι* καταβαπτισ3έντες δέ ταΐς μέ3αις και κόρου τ ω βυ3ω καταδύν-
τες τού σφζοντος και τρέφοντος Θεού έπελά3οντο. άμέλει καί 3εούς άνεδί-
φουν προσφάτους, ους ουκ ήδεσαν οί πατέρες α υ τ ώ ν κακόν δ' έπί 
κακω προστι3έντες είτα καί ταυρόκρανον έχοάνευσαν καί ώς 3εω 

15 προσέπιπτον τ ω ΐνδάλματι εις νουν παραδο3έντες άδόκιμον, ώστε μή 
ποιεΤν τά κα3ήκοντα. â δή φυλαττόμενοι πα3εΐν, δσα και κόρη3ρον 
τήν νηστείαν έγχειριζόμενοι, τήν του σώματος οίκίαν τών περιττών 
άποσαρώμεν τημελημάτων ή ούκ οϊδατε ότι Θεού έσμεν ναοί; όσης 
τοίνυν της φιλοκαλίας δεόμε3α, ίνα μή της έν ήμΤν του Πνεύματος παρου-

20 σίας άναξίως φανείημεν έχοντες. 
Εί δέ καί φ3ερεϊ Θεός τον φ3είροντα τον αύτοϋ νεών, ώς φησι Παύλος 

ό τών έ3νών διδάσκαλος καί ρήτωρ τών έκκλησιών διαπρύσιος, τήν 
άφ3ορίαν μεταδιώκειν χρεών, ής άνευ ουδείς τόν Κύριον δψεται. πρω-
τουργόυ δ' αυτής αίτιον ή νηστεία, κατά μέν τήν Σολομώντειον σοφίαν 

25 ώς επτά στύλους τους έβδομαδικούς ύπο3εϊσα καιρούς καί τόν εαυτής 
οίκον δειμαμένη, ώς δέ τράπεζαν τό κατά Χριστόν ίστώσα μυστήριον 
καί 3ϋμα τό παντός του κόσμου κα3άρσιον τοις δαιτυμόσιν εαυτής 
παρατι3ε!σα. ούτοι δέ είσιν οί μερίδα τοΤς επτά δίδοντες διά της τών 

5 ύγροδιαίτοι;: cf.ρ. 125, 23. 

1—3 τά;-είδωλα: alluditad idololatriam Israelitarum, cf. Lev. 26, 30; Num. 33, 
52 ;4 Regn. 17,10-12. 3 sqq. τοιαύτηνetc. : Dan. cap. 3. 8 κόρος πατήρ 
ύβρεως: cf. Theogn. 1,153; Solon fr. 5, 9 Diehl; Macar. 8, 27; aliter Bacis apud Her. 
8, 77, 1: κόρον ύβρεος uíóv et Pind. Ol. 13, 10: Οβριν κόρου μητέρα. 8-9 ασέλ-
γεια - είδωλολατρεία: etiam Gal. 5, 20 coniunguntur. 9 sqq. oí λεφ etc. : cf. Ps. 77, 
13 sqq. 9—10 oí - έττέζευσαν : cf. Exod. 14,15 sqq. 10-11 νεφέλη - οδηγούμενοι : 
cf. Exod. 13, 21. 11-12 καταβαπτισδέντε; - καταδύντεξ : Num. cap. 20; Exod. 
cap. 16. 12 toO-έττελάθοντο: Deut. 32, 18. 12-13 9εούς -αύτών: Deut. 32, 17. 
13-14 κακόν - κακω: cf. p. 131, 15-6. 14-15 ταυρόκρανον - ΐνδάλματι: cf. 
Exod. cap. 32. 15-16 ει; - καθήκοντα: Rom. 1, 28. 18 ή - ναοί: 1 Co. 
3, 16. 21 εί - νεών: 1 Co. 3, 17. 25-28 ώ ; - τταρατιΒεΤσα: cf. Prov. 9, 1-2. 
28-ρ. 183,1 μερίδα - τταρπτττεύοντες : cf. Eccl. 11, 2. διά - σκορπίσεωϊ : cf. 
Ps. I l l , 9. 
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όντων σκορπίσεως καί μηδέ τόν όγδοου άτημελή παριππεύοντες, 
όποιον αν τΐξ καλεϊυ βούλοιτο εϊτε την εύσημον ήμέραν της Χριστού 
αναστάσεως, δι' ή ν και το νηστεύειυ έπανηρούμεθα, εϊτε τον άοίδιμον 
εκείνον και μέλλοντα, τον μη χρόνων περιόδω τεμνόμενον || μηδέ κυκλι-

5 ζόμενον ταΐς ώραις μηδ' άντιπεριιστώντα ταίς νυξί τάς ημέρας, αλλά 
μακραίωνα και άΐδιον, προς δν ήμϊν τό πολίτευμα και καθ' δν άπας 
Θεώ παραστήσεται, γέρας είτε δίκας των βεβιωμένων άποληψόμενος, 
καν βασιλεύς ούτος εϊη, καν στρατιώτης, καν σοφίας Τδρις, καν όποιανδή 
των εν βίω τεχνών μέτεισιν. 

10 Έπεί γούν προηγός έστιν ές τόνδε τόν αιώνα νηστεία τοις άπασι, 
τών ιχνών αύτής εφαπτόμενοι ό μέν τάς χείρας δεδειγμένας εις πόλεμον 
καί προς εύποιΐας αύτάς μαθητεύθητι, μηδ' εγκολπίους τά πολλά φέρε 
κατά τούς άπαλάμνους καί αχειρας, άλλ' εκτεινον τοις αιτοΰσιν ώς 
εύεκτικάς ες τήν πρόεσιν καί την μέν άμφήκη μάχαιραν καί τό της 

15 λόγχης σιδήριον βάψον δάκρυσι καί στόμωσον ούτω της βαφής άκριβέ-
στερον, τό δε σώμα ώς όχημα σίτισον τήν τών παθών έγκράτειαν 
αύτώ παραθέμενος πιαντικωτέραν ούσάν τίνα καί πρός εύτράφειαν 
εύφυεστέραν τών όσα τής ήμέρας πολλάκις τοις πολεμιστήρίοις συμβάλ-
λεις κτήνεσιν, ώς εΐεν ευσαρκα. ούτω και οι πάλαι νικηταΐ όπλιζόμενοι 

20 τά καινά τρόπαια ϊστων κατά κράτος έκτρεπόμενοι τό πολέμιο ν καί 
μάρτυς Δαυίδ έν οίς ούτωσί φθέγγεταΓ „'Εγώ δέ έν τώ αύτούς παρενο-
χλεϊν μοι ένεδυόμην σάκκον και έταπείνουν έν νηστεία τήν ψυχή ν μου. 
ϊππος γαρ ετοιμάζεται εις παράταξιν, παρά Κυρίου δέ ή βοήθεια." 
ή δέ θεόθεν άρωγή τε καί σύναρσις όπως αν επισταΐεν τοις προς όπλα 

25 εχουσιν, αν μή και τήν πνευματικήν όπλενδυσίαν μετίωσι και τήν μέν 
προσευχήν ώς θυμίαμα κατευθύνωσιν, ώς δ' έσπερινήν θυσίαν τάς χείρας 
α'ίρωσιν εις Θεόν; ότι μηδ' έν ταϊς κνήμαις του ανδρός ευδοκεί, άλλ' επί 
τοις φοβουμένοις αυτόν και πεποιθόσιν έπί τό αυτού έλεος, εί γάρ άλλως 
είχεν, ούκ α ν ó τή ν ίσχύν ανυπέρβλητος Σαμψών εις χείρας αλλοφύλων προ-

30 εδίδοτο τόν Ναζιραΐον ψευσάμενος, ούδ' ύπό παιδαρίσκου προβατέως 
έπιπτε Γολιάθ, ó τούς βραχίονας σθεναρός καί τήν αίχμήν βαρυσίδηρος, 
ουδέ Μωσής έκτάσει χειρών τάς χιλιάδας ετρέπετο, ούδ' αν σφήκας είχε 
προηγήτορας τού στρατεύματος ό μετά τούτον άρχηγετών Ιησούς. 

1 τόν όγδοον: symbolum requietis aeternae, cf. Hb. cap 4; supra p. 20, 17—20. 

6 i rpòs- πολίτευμα: Phi. 3, 20. 11 ό-πόλεμον: Ps. 143, 1. 19-20 ο ϋ τ ω -
πολέμιον: cf. p. 125, 13. 21-22 εγώ-μου: Ps. 34,13. 23 ίππος - βοήθεια: 
Prov. 21, 31. 25 τήν - όπλενδυσίαν: cf. p. 120,17-8. 25-27 τήν - αΐρωσιν: 
Ps. 140,2 . 27-28 ότι - ελεος : Ps. 146, 10-1. 28-30 εί - ψευσάμενο* : cf. lud. 
16, 17 sqq. 30-31 οΰδ'-βαρυσίδηροζ: cf. 1 Regn. 17, 4-52. 32 οϋδέ-ετρέπετο: 
cf. Exod. 17, 11-4. 32-33 ούδ' - ΊησοΟ;: cf. Exod. 23, 28; Deut. 7, 20; los. 24, 12; 
Sap. 12, 8. 

7 ληψόμενοζ V a c 24 έπισταίην V 
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τους UÈv oöv έμούς όπλίτας ούτως άμφιμάχους είναι ττο·3ώ καί τοιούτοις 
αν εύξαίμην άμφιδεξίοις περιρρεϊσ3αι στρατεύμααιν. 

Οί δέ Tris λοιπής μερίδος, οί μέν ιερείς καί εαυτούς ΐερεύσατε τ η 
νεκρώσει του σώματος, οί δέ της μοναδικής μερίδος μή ες Μάρ3αν καί 

5 Μαρίαν δυάζετε την ψυχήν καδάτταξ τοις έν κόσμω άποταξάμενοι, 
άλλά τό μοναδικόν αυτής αξίωμα τηρουντές έστε άσυνδύαστον καί 
άλλος άλλη ν των αρετών έλεσ3ε. καί ώς εστίν ίδειν έττί παρατάξεως ους 
μέν δοράτια σείοντας, έτερους πέλυκας επί των ώμων έτερο3ήκτους 
άνέχοντας, οϋτω κάπί της πνευματικής ταύτης παρεμβολής ό μέν παν-

10 ημέριον νηστείαν, ò δέ προσευχήν έπίμονον, ό δέ κατάνυξιν καί στη3ών 
επιτίμησιν, ό δέ μετάδοσιν τών όντων, ό δέ δακρύων σπονδήν, ό δ' 
αλλ ο τι των εύαρέστων Θεώ είσενέγκατε, ώς άν οϋτω καί τον την 
πνευματική ν όπλοφορίαν ή μας απαιτούντα Θεόν 3εραπεύσοιτε κάμέ 
τον επί τών σκήπτρων ήδυνεΐτε ταΐς ύμετέραις άρεταϊς έγκαυχώμενον, 

15 εϊπω δέ καί συναρεισθε τών καμάτων καί τών αγώνων τή βασιλεία 
μου, οϊτινες ήμΐν πολυσχιδείς άνερρώγεσαν, έπεί καί ήχησαν οί εχ3ροί 
καί πολλαχό3εν προσέβαλλον· ώστε κάκεΐνά μοι επεισιν ΰμΐν ύπο3έ-
σ3αι, α τοις μύσταις Χριστός, τά δέ εστί· „καί ό μή έχων μάχαιραν 
άγορασάτω"· εΐη δέ άν3υπενεγκειν ύμας τά τοϋ κορυφαίου τών άποστό-

20 λων Πέτρου καί φ3έγξασ3αι πρός τήν βασιλείαν μου· „Κύριε, ιδού ώδε 
μάχαιραι δύο", καί ταύτας είναι τήν μέν νηστεία χαλκευ3εΤσαν καί 
Πνεύματι, την δέ σιδήρω καί κώπη φραττομένην καί στομουμένην πυρί. 

Εί γάρ ούτως όπλιζοίμε3α καί ούτως παραταττοίμε3α, ήμεϊς μέν έσοί-
με3α αν Θεώ εις λαό ν, εϊς δέ Θεόν ούτος ήμΐν, καί öv τρόπον διενοή3η 

25 τού κακώσαι ή μας αύτόν παροργίσαντας, ούτως ίλεω3είς εύ ή μας δρά-
σειεν ούδέ παραβολή, διηνεκής καί όνειδος άμετάπτωτον όφ3είημεν εν 
τοΤς έ3νεσιν. άλλά τόν μέν άπό βορρά της κα3' ημών στήσει φοράς, ώς 
αυτός έπίσταται μόνος, άφ' ής αϊ μέν Θρακώαι πόλεις ήμών εις κα3αίρε-
σιν, τό δ1 ένοικοΰν πλή3ος εις άπαγωγήν καί προνόμευσιν καί ταύτην 

30 χρονίαν καί χειρίστη ν τών πώποτε· τό δέ πάγχαλκον καί φόνιον στρά-
τευμα, όπερ έξ εσπέρας ήμΐν εΐσεκώμασε καί τής ήμών έπέβη πατρίδος 
καί σκύλευμα καί πυρός άνάλωμα ταύτην έ'3ετο, εις τέλος έκτρίψειεν 
άνταποδιδούς δίκην καί έξολό3ρευσιν. τί γάρ τών ασεβών έργων ού 
με3' ύπερβολής καί φιλοτίμως είργάσατο ή ποίαν πραξιν ά3έμιτον 

35 παρήλ3εν άτέλεστον; ώ τίς αν 'Ιερεμίας άξίως ταύτα όδύραιτο 3ρήνους 
είδώς έξισούν πά3εσιν; ούτω δ' αναιδές εστί τ ω προσώπω καί χαλ-
κομέτωπον καί κόρον ούδαμώς αιμάτων λαμβάνον, ούδ' έφ' οίς δρδί 

4-5 MápSav καί Μαρίαν: vitamactivam et vitam contemplativam significant, cf. 
Luc. 10, 38-42, explic. Patrum. 9-10 ττανημέριον: cf. p. 3, 16. 

16 ήχησαν - έχ3ροί : Ps. 82, 3. 18-21 καί - δύο: Luc. 22,36.38. 23-24 ήμεϊ; -
ήμΐν: cf.Lev.26, 12; 1er. 11,4 et 24,7 ;Ez. 37,27; Zach. 8,8; 2Co.6,16. 26-27 πα-
ραβολή - Ι3νεσιν: Deut. 28, 37. 

21 χαλκευ3εΐσα V 27 τόν: fort, τό, sc. στράτευμα (cf.lin.30) άποβορρά; an - civ ? V 
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κακώς καλώς μετάμελον κτώμενου, ώστε της δυσμής έκπεσόν αίσχίστως 
και μικρού ιτανωλεθρίαν κατακρι3έν υπό βαρβαρωτέρων εαυτού γενώ υ 
Σκυθικών, αΰ πάλιν κατ' δφιν την κεφαλήν συντριβέντα τό ουραίου 
υποκινεί και προς εω κατακολπίσας άς οΐκοϋμεν πόλεις προνομεύειν 

5 επιζητεί κέρδους τάς ψυχάς άλλαττόμενον. 
Προς γοϋν τοιαύτην όμαιχμίαν, δλην αίμοχαρή, δλην παλαμναΐον 

φθόνου και μίσος άσπονδον κα3' ημών τρέφουσαν, με3αρμοσ3ήναι δεϊκαΐ 
ήμας και γενναία μεν άνειληφέναι φρονήματα, χαλκεϋσαι δέ τάς ψυχάς 
πυρί δικαίου θυμού, και τό μεν δόρυ 3ήξαι, τάς δέ χείρας τονώσαι, και 

10 τον ΐππον εις παράταξιν ετοιμάσασ3αι καί μηδαμώς άναβαλέσ3αι τήν 
έξοδον. οϋ γάρ όπλισόμεθα, ώς τάς πόλεις τών ύπεναντίων ληψόμε3α, 
άλλ' όπως τάς ημών αυτών έκσώσωμεν. εί δέ τό πολέμιον άφειδοϋν 
εαυτού γλίχεται προσβαλόν ήμΐν άρπάσαι και 3ύσαι καί άπολέσαι 
και τήν ψυχήν άπό σκύλων έμπλήσαι, πόσω ήμεΐς δικαιότερον 

15 κατ' αυτών έπίωμεν αν τά σφέτερα διαφυλαξόμενοι ; μή δή τοίνυν 
κα3' ήμών τήν εκείνων όρμήν άναμείνωμεν, άλλ' ήμεϊς εκείνους συν τώ 
άσφαλεϊ προφ3άσωμεν. εχει τι τό προλαβεϊν τον εχ3ρόν πλεονέκτημα, 
ώσπερ τό προληφθήναι άμπλάκημα- ò μέν γάρ προεμβαλών ή τον 
άντίπαλον άπαρασκεύως έχοντα κατειληφώς του τί δει ποιεϊν επί καιρού 

20 εξέκρουσεν ή τώ γενναίω λήμματι καί τω εύθαρσεΐ της συρρήξεως τό 
εκείνου περιέψυξε φρύαγμα καί προς άντιπαράταξιν έδεδείχει νωθέστε-
ρον. ήμών δέ και τό θείον άντιλήψεται δήπου τοϋτο μέν ώς τά ές πίστιν 
εύσεβεστέρων, τοϋτο δ' δτι τοις ύπερόφρυσιν αντιτάσσεται, τοϊς δέ 
ταπεινόφροσι χάριν δίδωσι, καί μάλιστα ην οι μέν έπανέλωνται 

IH 

25 . . . βαρβάροις χρόνιοι ταΐς μείζουσιν όκνοΰσιν τών ύπο3έσεων 
εγχειρεΐν. 

Έπαινετέος γάρ ò τοξότης εκείνος 'Ινδός, ό τήν βολήν δια τό βραχύ 
άνάσκητον ύπερ3έμενος καί μάλλον 3ανεΐν έλόμενος εύκλεώς ή μή προ-
έσ3αι τό βέλος επιτυχώς, διά ταύτα τοίνυν ολίγα έκ πολλών άποκνίσας, 

30 ες δσον τον φίλιον διά τούτων παραγυμνώσαί σοι, τοϋ λέγειν πεπαύ-
σομαι. 

ΤΗν δτε του φωταγωγού ποιμένος ή Φιλίππου αύτη πόλις εσπάνιζε 
καί τό τού ιερού ναού τούδε στερέωμα σκότον ήγε βα3ύν δς γάρ τέως 
άνέτελλεν ήλιος, ύφ' εσπέρα ν ήλ3ε τού ζην 3υέλλη "Αιδου κατασυρείς. 

9 ΠΥΡΊ . . . θυμοΰ: cf. ρ. 39, 21. 23-24 TOÎÇ - δίδωσι: cf. Prov. 3, 34. 
27-29 έπαινετέοζ - έττιτυχώζ : cf. Ps.-Plut. Reg. Imp. Apoph. Alex. 23 p. 181 Β . 

24-25 . . . cf. Proleg. p. Χ 26 Ιγχειρεϊν : έμττλατύνεσΒαι supra scripto γρ.έγχειρεϊν V 
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εντεύθεν όσα των θηρίων άνθρωποβόρα καί σκότει χαίροντα τοις την 
τύχην έπετίθετο χθαμαλοΐς και σαρκών ένεφορεϊτο άνθρωπικών ώρυό-
μενα μέγα, καταθρασυνόμενα μάλα. έπεί δέ έδει άναζωπυρηθήναι τό 
φως άλληλοδιαδόχως άδιάδοχον άποδισκευόμενον καί τό της εκκλησίας 

5 καταπυρσεύον στερέωμα, σέ τόν εύπερίδρομον δίσκον και Ισον πάντοθεν 
τω κύκλω των αρετών Θεός εύρών έντίθησί σοι τό αύτοΰ σκήνωμα εΐτ' 
oöv τό της άρχιερωσύνης άκάματον φώς καί τοις άφεγγέσι τουτοισί 
τόττοις εις λαμπτήρα αρας ύψοΐ, ή μάλλον, ώς ήλίω σοι ένσκηνώσαν τό 
Πνεύμα τό άγιον (φως γάρ έστιν άσώματον καί άΐδιον καί μή κατά τό 

10 αϊσθητόν τούτο φώς άρξάμενον ύστερον και νύκτα τέμνον ίσομοίρως 
καί νυκτί τεμνόμενον) έκπυρηνίζει τοις ενταύθα τό φώς, εντεύθεν λύει 
τό σκότος και την επέχουσα ν τέως άκοσμίαν καί άταξίαν διασκεδάζει, 
καί οι τή νυκτί τών πραγμάτων παρρησιαζόμενοι θήρες ούκ ένεγκόντες 
άσπετον άθρόον διεκχυθεΐσαν λαμπηδόνα ταϊς αύτών μάνδραις ενθά-

15 πτονται ώς τά κνώδαλα καί ήσυχίαν άγουσιν εκ τούδε (τού) κρεωβορείν. 
Τά δ' επί τούτοις τήν έκκλησίαν παραλαβών, τόν αμπελώνα Χρι-

στού, χερσομανούσαν και πασιν έκκειμένην εις προνομήν διά τό καθαιρε-
θήναι ή περιαιρεθήναι δν είχε τέως περίβολον, άρραγεί θρ ιγγ ίω περι-
φραγμοΐς καί άβατον ποιείς τοις εκ δρυμού θηρίοις καί αύταϊς ταΐς 

20 άλώπεξι, δολεροίς ζώοις και όδωδόσι χαίρουσι σώμασιν, ας καί μέγα 
ταϊς ραξίν έπιχαινούσας τή σφενδόνη τών λόγων διασκεδάσας πόρρω 
ποι βάλλεις, είτα καί τής καλλιεργίας επιμέλη και έξ άκάρπου μεταβάλ-
λεις εις γόνιμον, καί θρηνουμένην κατά τόν γραφικών παράδεισον τόν 
ύδωρ μή έχοντα ποτίζεις ώς άπό δωδεκακρούνου χεύματος σοφίας τής 

25 σής. αγγελικός μεν γάρ τόν τρόπον καί τόν βίον αξιοθαύμαστος και ó 
διέπων ταυτηνί πρότερον, απλούστερος δέ ή ώστε καί ήθη ανθρώπων 
έξημερούν καί καταλλήλως τοις πδσι προσφέρεσθαι ή λόγοις έπιστή-
μονος γεωργού άνακαθαίρειν καί άναχωννύειν τήν άμπελον. καί ήν μεν 
άνδριάς άπεξεσμένος εις άρετήν καί τύπον εαυτόν αρίστων πράξεων 

30 προτιθείς, ουκ εκπεπονήκει δέ καί τάς οδούς άνακόπτειν τών λυμαινο-
μένων τήν άμπελον μονιών καί όδούσι κατεσθιόντων και σνμπατούντων 
ποσί. σύ δέ λόγω πολύς ών καί τήν τοιαύτην επιστήμην άκριβωσά-

6 έντί3ησι - σκήνωμα: cf. Ps. 18,5. 7 άκάματον φως: cf. Hora.: άκάματον 
TrOp, II. 5, 4 ; ρ. 34, 8. 16 τόν άμπελώνα (Χριστού) : cf. e. g. Is. 5 ,1 ; Ps. 79, 9 sqq. 
19-20 Tais άλώπεξι: alludit ad Cant. 2, 15: πιάσατε ήμϊν άλώπεκα; μικρούς άφα-
νίζοντας αμπελώνα; καί αί άμπελοι ήμών κυπρίζουσιν. 23-24 κατά-έχοντα: cf. 
Is. 1, 30. 24 δωδεκακρούνου - σοφία;: cf. Philostr. Vit. Soph. 1, 22 (II, p. 38, 6 
Kayser) : δωδεκάκρουνος τό στόμα; vide etiam Cratin. fr. 187, 2 Edmonds (186, 2K); 
Hsch. δ 2705. 30-31 τών μονιών: cf. Ps. 79, 14. 

7 άρχή; Va 0 10 Ισομοίροις Va0 12 διασκεδάζει; Υ 15 του addidi 
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μενός τε και ίκανώς συλλεξάμευος έκ των ενδο3εν καί Ουραίων, τ ω ν 
ιτορρωτέρω καί έγγυτέρω, των ώδινομένων καί ήδη παρά πόδας κακών 
έξέωσας άρίστως και ώς οΰττω των πάντων ουδείς. 

Εΐ δ' είσί τίνες καί τοις καλλίστοις αντιβαίνοντες ή άντιπράττοντες, 
5 ούδέ τούτο των πάνυ καινών, επεί καί εν άμπέλω φύεσ3αι βάτο ν μαν-

θάνομεν, καί κακηγοροϋσι τον γλυκύν καί επέραστου ήλιον οι τούς 
οφθαλμούς κακώς διακείμενοι, καί δυσχεραίνουσι κατά τών εμμελών 
ώς μή τοιώνδε φωνών οί διεφθαρμένοι τάς άκοάς, καί ώς πικρά τοις 
ίκτεριώσιν άδοξείται ή γλυκύτης τοϋ μέλιτος, ώς Ιγωγε καί πάς τις 

10 ετερος πρός άλλοις ουκ ολίγοις καί τήν υπέρ του κερδησαι τους πάντας 
ή γοϋν προσαγαγέσ3αι τους πλείονας ύπερηγάσ9ην σου μέριμναν 
προσκόπτει τις, καί σύ ά3υμεΐς· ετερος σκανδαλίζεται, καί αύτός ε! ό 
φλεγόμενος· τοις άσ3ενούσι συνασ3ενεϊς, συγκάμνεις τοις κάμνουσι. νϋν 
μεν γάλα ποτίζεις, νϋν δε μυστηρίων μεταδίδως τών υψηλών, μαλακίζη 

15 τοις τραχυνομένοις, τραχύνη τοις άπαλοϊς την διάνοιαν έπιπλήττεις, 
επιτιμάς, ύπερεύχη, ΰπερμαχείς. νϋν μέν αφορίζεις, νϋν δέ άγάπην 
κυροΐς, ράβδον έπαπειλή καί προτείνεις πνεύμα πραότητος, συμπρο3υμή 
τοΤς όρ3ώς όδεύουσιν, άνακόπτεις τους ουκ εΰοδα βηματίζοντας, ηΰξω 
πολλάκις κατά ΤΤαϋλον καί άνά3εμα είναι ύπέρ τών κατά πνεύμα 

20 ώδινομένων σοι, ώς εκείνος τών κατά σάρκα τ ω διαπύρω της αγάπης 
φλεγόμενος· ενεκαυχήσω πολλάκις ταϊς άσ3ενείαις, ένεκαλλωπίσω τοις 
εκ ψευδαδέλφων κινδύνοις και ταΐς εκ τ ώ ν εγγιστα 3λίψεσι τόν 
ύπέρ τούτων απάντων άπεκδεχόμενος στέφανον. 

Ούδέ γαρ ένέλιπέ σοι Έλύμας, υίός διαβόλου, τάς τού Κυρίου 
25 διαστρέφων οδούς ή σκόλοψ τ η σαρκί σατάν άγγελος, άλλ' ήσαν 

οί καί κατά σού εΐκαίως μεμελετήκασιν (καί Μωσέως κατεξ-
ανέστησαν πρότερον οί περί τόν Δα3άν τε καί Άβειρών καί τοϋ 
Δαυίδ ό πατραλοίας Άβεσαλώμ καί ό άγχίνους Άχιτόφελ, ó ρέκτης και 
συνίστωρ τοϋ πονηρού συστρέμματος) καί ού μόνον εις ύφος άνομίαν 

30 έφ3έγξαντο, άλλα καί αύτης άπεϊργον μάλα άναιδώς σε της πόλεως, 

1 τών - Supocfcov: cf. p. 38, 8. 

5-6 έν - μαν$άυομεν : cf. Is. 5,2, ubi άκάν·9ας pro βάτον legitur; βάτον hab. etiam 
Greg. Naz. Or. 21, P.G. 35,1097 A 11-12. 10-11 τήν - μέριμναν: cf. 1 Co. 9,19-23; 
vox μέριμναν ex 2 Co. 11, 28. 12-13 προσκόπτει - φλεγόμενος: cf. 2 Co. 11, 29. 
13 τοις - συνασ3ενεϊς: cf. 1 Co. 9, 22. 13-14 vöv - πότιζες: cf. 1 Co. 3, 2. 
14 νΟν - υψηλών: cf. 1 Co. 2, 7; 4, 1. 14-15 μαλακίζη - διάνοιαν: 1 Co. 8-9 
abbrev. 16 vöv - άφορίζεις: cf. 1 Co. 5, 3-5. 16-17 νϋν - πραότητος: cf. 1 
Co. 4, 21. 18-21 ηΰξω-φλεγόμενο;:cf. Rom. 9, 3. 21 ένεκανχήσω - άσ3ευείαις: 
cf. 2 Co. 12, 5. 21-22 ένεκαλλωπίσω - κινδύνοις: 2 Co. 11, 26. 22-23 ταίς -
στέφανον: cf. 2 Ti. 4, 8. 24-25 ούδέ - όδούς: cf. Act. 13, 6-11. 25 σκόλοψ -
άγγελος : cf. 2 Co. 12,7. 26-27 Μωσέως - Άβειρών: cf. Num. cap. 16. 
27-29 τον — συστρεμματοζ : cf. 2 Regn. cap. 15 sqq. 29—30 £Îç — è<pSâyÇc(VTO ; 
cf. Ps. 72, 8. 

28 ό ρέκτης: òr έκτης Y 
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ώς της Σαλήμ ττρότερον του Δαυίδ οΐ ανάπηροι. δ καί 3αυμάσας πολλάκις 
ουπω ίκανώς τεδαύμακα- où yàp έν χερσίν έχων τούς ανταποδίδοντας 
σοι πονηρά άνταποδίδως τούτοις άν3όμοια, ή διαστήναι την γήν καί 
καταπιεϊν αυτούς ικετεύεις, ή χιονω3ήναι λέπραις αιτείς ώς ή τού Μωσέως 

5 δμαιμος Μαριάμ κατά Μωσέως μόνον γογγύσασα, εΐ μή τις ένταύ3α 
λέπραν την αίσχύνηυ έ3έλει καλεϊν, ή τά πρόσωπα αυτών μετά βραχύ 
συνεκάλυψεν ουδ' ώς 'Ηλίας έλκεις άνω3εν πυρ, άλλ' είδώς, οίου τυγ-
χάνεις πνεύματος, πράου δηλαδή καί άνεξικάκου, καί τον έμόν καί σον 
μιμούμενος Ίησούν, ός τάς άσ3ενείας ημών ανέλαβε καί τάς νόσους 

10 έβάστασεν, άφήκας άπαν πλημμέλημα, ου τω μέν, τω δ' ου, άλλά πδσι 
κοινώς, ού ζητών τό εαυτού, το δε τών τέκνων ζητών, άπερ έν Χριστώ 
διά τού ευαγγελίου Ιγέννησας, καν άπέστησαν ήγνοηκότα φύσιν την 
υίϊκήν. ένηγκαλίσω δέ καί ώς άπολωλότας υιούς, καί νεκρω3έντας τω 
άπό σού μακρυσμώ πάλιν έμφυσήσας πνεύμα πραότητος άνεζώωσας. 

15 Και ό μέν παλαιός νόμος ούδέ τούς έν σώματι μώμους άνεξέτάστους 
έα, άλλά καί τούς ΐερω3ησομένους τελείους εϊναι και τοιαδί τά 3ύματα 
βούλεται, μηδ* εις τό ιερόν είσιέναι, δστις ή ψυχήν ή σώμα μή κα3αρός. 
ού τοσούτον δ' οΐμαι της κατά τό σώμα ήπερ της κατά ψυχήν πεφρόν-
τικεν άρτιότητος· τί γαρ προς τον ύποσκάζοντα τώ πόδε καί παρα-

20 βλώπα καί αριστερόχειρα, είπερ ή πλάστρια φύσις ούτως αυτόν έκερά-
μευσε; σύ δέ και τούς βάλλοντας πόρρω3εν μώμους καί ναού Θεοΰ 
συνεχώρησας καί ιερών προσψαύειν χερνίβων καί κιγκλίδων 3είων 
εγγύτερον ΐστασ3αι, ούδέ πλεκτω φραγελλίω διώκεις ώς διδασκαλο-
καπήλους έξ ΐεροϋ, λόγω δέ πι3ανώ μαλάττεις καί τω ήμέρω τοΰ τρόπου 

25 καί άοργήτω μεταμείβεις εις χρηστοή3ειαν, ώς μηκέτι δεη3ήναι καιρού 
κατά τήν ένοχον συκήν έκείνην τομής έγκαλουμένην τό ακαρπον, άλλά 
παρά πόδας καρπό ν || πνευματικόν ένεγκεΐν. 

Ταύτα μέν δή τοιαύτα καί ούτως έχοντα- της δέ φρονήσεως ούκ 
εστίν όστις λόγος έφίκοιτο. τίς μέν γαρ οξύτερος έπιβαλεϊν πράγμασι; 

30 τί δέ τών σών ύπο3ηκών εύστοχώτερον ή εύεπηβολώτερον έτερον, δν 
καί κοινόν σύμβουλον πάντες πεποίηνται; ίσημι δή καί αύτός πολλάκις 

1 cos - άνάττηροι: cf. 2 Regn. 15,13 sqq. 2—3 TOUS - ανταποδίδω;: alludit ad 
Ps.136,8. 3-4 ή - ίκετεύεΐζ : utiMoyses contra Dathan atque Abiron, Num. 16, 31-3; 
Ps. 105, 17. 4-7 ή - συνεκάλυψεν: c f . Num. 12, 1-10; Mich. Chon. I. 86, 5-10. 
7 ώζ - m/p: cf. 4 Regn. 1 ,9-12; Sir. 48,3. 7-8 είδώς - ττνεύματοζ: alludit 
ad Luc. 9, 55. 9-10 ôs - Ιβάστασεν: Mat. 8, 17 (Is. 53, 4). 11 où - έαυτοϋ: 
Phi. 2, 21. 11-12 άττερ - έγέννησας: 1 Co. 4, 15. 13 ώ$ - υίούζ : alludit ad Luc. 
15, 20. 15-17 ό - Ko9ccpós: Lev. 21, 17-23. 23-26 οϋδέ - μαλάττεΐζ : cf. Greg. 
Naz. Or. 21, P.G. 35,1117 C 12-13. 23-24 -ττλεκτφ - Ispoö: Joh. 2,15. 26 κοπά -
δκαρττον: Luc. 13, 6-9; Greg. Naz. Or. 40, P.G. 36, 369 A 11. 

4 χιω3ηναι V 15 νόμο; : μώμο; V 20 άριστόχειρα V 21 καί post vctoö 
add. V 26 συκήν έκείνην VP° per litt, α β sscr. 28 an εχονται? V 
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ωφελημένος ύττοθημοσύναις ταΐς σαΐς· του γάρ σοφοί οί οφθαλμοί εν 
τ η καρδία αύτοϋ, καί νουν όρδυ και νουν άκούειυ πιστεύομεν, ώστε καί 
μαντεϊον, κατά Σολομώντα, ευ χείλεσι σοϊς. καί δ δέ τούτων ουκ ελαττον, 
τίς ευεντευκτότερος ή εν συνουσίαις λογικαϊς χαριέστερος, μηδέ δύσκολος 

5 τον τρόπον καί Τίμων άλλος μισάνθρωπος, μήτε βλέπων τιτανικόν καί 
όργίλον ή αύτοβορέας αντίκρυ;, ούδ' απαλοί μεν οί σοι λόγοι καί υπέρ 
ελαιον, αυτός δέ καί βολίδων εις τό πλήττειν οξύτερος· ούδέ μεταπλάττεις 
προς τ ό σεμνόν καί ύπέρογκον σεαυτόν ώς οί πάλαι τοις κωμικοΐς 
δορυφορήμασι βρενθυόμενοι, νΰν μέν ύψιβρεμέταις καί ϋπερνεφέσι 

ίο παραβαλλόμενος, νυν δέ π τ ή σ σ ω ν ώς τά λαγώδια καί πιθήκειόν τι 
βλέπων και άγεννές καί καιροΐς καί πράγμασι σνμφερόμενος, αλλ' εν 
où μένουσι μένον τό ήθος αύχών καί ταΐς έμβολαϊς των συμπιπτόντων 
καθάπερ τις πέτρα παράλιος άπεριτίνακτος έστηκώς. καί οΰτε μονήρης 
ή δίαιτα καθάπερ τοις λύκοις, οΰτε άμιξία καί υπεροψία πεφίληται, ούδ' 

15 ϋθλος σοι πολύς έπικουρήσαι δεομένω καί κατοικτειρήσαι δακρύοντα. 
ούδέ κατά τούς κυμινοπρίστας σμικρολογή τούς γνίφωνάς τε καί κίμβικας 
δυσγρίπιστος ών ή τοκογλύφων άγεννώς καί μηδ' αύτόν άποσειό-
μενος τον ρύπον του άβολου, αλλά τήν μέσην καί βασιλικωτάτην 
άναλεγόμενος καί πένητας οίκτείρεις ώς πένητας καί πλουσίους πείθεις 

20 τ ω καθ' εαυτόν ύποδείγματι μη πάντως τρυφή χαρίζεσθαι, έναποτι-
θέναι δέ καί ταΐς εκείθεν ληνοίς, μηδέ διά τόν υβριστήν κόρον και χειμώ-
νος μέσου ζητεϊν εμπίπλασθαι ρόδων ή τά μύρα καταπίνειν καί ούκ 
όσφραίνεσθαι. 

Καί ϊνα μικρόν ενδιατρίψω καλλίστω μοι διηγήματι, οπίσω των 
25 επιθυμιών ημών έπορεύθημεν, εξέστημεν ιερεύς όμοϋ καί λαός, καί τόν 

αύτάγαθον εκ τού κατά φύσιν, λέγω δη τού ελέου, έπί τ ό παρά φύσιν, 
λ έ γ ω δή τήν όργήν, έκινήσαμεν. καί διά τούτο λιμοϋ βάσανος κατ-
ειλήφει τήν καθ' ή μας καί λιμός ό τ ώ ν πάλαι θρυλλουμένων βαρύτατος, 

1-2 τοϋ-αύτοϋ: Eccl. 2,14, ubi autemκεφαλή pro καρδίαlegitur. 2 νοΟν-
άκούειν : prov., cf. Apost. 12,13 (ó γάρ vous κρείσσων πασών δυνάμεων τών τε ψυχήΐ τών 
τε σώματος) cum annot. ; Mich. Chon. 1.321,6-7. 3 μαντεϊον - σοίς : cf. Prov. 16,10 : 
μαντεϊον επί χείλεσι βασιλέως. 5-6 βλέπων - ανπκρυς: cf. Lucían. Tim. 54. 
8-9 κωμικοΐΐ - βρεν3υόμενοι: cf. Lucían. Hist. 4: κωμικόν δορυφόρημα κεχηνώς. 
9 ύψιβρεμέταις: cf. Horn. II. 1,354 (al.) ; Lucían. Tim. 4. 13-15 καί - δακρύοντα : 
cf. Lucían. Tim. 42: δεδόχ3ω δέταύτα ...προς τόνέττίλοιπονβίον,άμιξία irpòsάπαν-
τα? καί άγνωσία καί υπεροψία φίλος δέ ή ξένος . . . . ΰ3λος πολύ;· καί τό οίκτεΐραι 
δακρύοντα ή έπικουρήσαι δεομένω παρανομία . . . . μονήρης δέ ή δίαιτα κα3άπερ τοις 
λύκοις. 17-18 άποσειόμενος - όβολοΰ: cf. Lucían. Icarom. 30: περιλείχουσι τών 
όβολών τόν ρύπον. 18 μέσην κ. βασιλικωτάτην: cf. Greg. Ant. p. 393, 2 Bach-
mann-Dölger. 21 τόν ύβριστήν κόρον: cf. p. 182, 8. 21-22 χειμώνος-
ρόδων: prov. videtur, vide p. 91, 15. 22-23 μύρα - όσφραίνεσθαι: prov. mihi 
ignotum. 24-25 οπίσω - έττορεύ3ημεν: cf. e. g. Sir. 18, 30. 

4 εύεντεκτότερος V 15 ότι post ύ3λος add. Υ 17 τοκογλυκών V 
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ώς εντεύθεν κατά συστοιχίας τους ενδεείς παριόντας μή πλουσίων 
μόνον θύρας εκτρίβειν, αλλ' ήδη και των άττό της εφήμερου εργασίας 
άποζώντων χειρωνάκτων. ή δέ πόλις αύτη, έώ γάρ καί τά εν ταΐς 
λοιτταϊς οίμώζειν κακά, στεναγμάτων γέμουσα ήν· άγυιαί δέ καί στενω-

5 TTOÌ πλήρεις των έρριμμένων καί άνατετραμμένων υπό λιμού- πολλοί 
δε καί επί κοπρίας εξέκειντο αϊθριοι· ήσαν δ' οΐ καί νεύμασι μόνοις καί 
χειρών έκτάσεσι τόν εκ των παριόντων εφεΐλκον ελεον της φωνής έπι-
λιπούσης τη ασιτία, ουκ ολίγοι δέ καί φωνών λειψάνοις έπετραγφδουν 
τά εαυτών, προϊόν δέ το δεινόν καί λαμπρώς ήδη έπικείμενον ου κατά 

10 σύνδυο καί σύντρεις αυτούς έπεβόσκετο, αλλ' ώ του οικτρού καί δά-
κρυα θέλοντος πράγματος όμοϋ καί θεάματος, σωρηδόν τής ένθάδε 
ζωής ΰπαπιόντες εξέκειντο και κατά πληθύας άπετίννυον τό χρεών 
όμοϋ και λιμού καί ψύχους καταδαπανώντος αυτούς, ώστε τήν ίσχύν 
μέν έπιλιπεΐν τοις τά τών τεθνεώτων εκκομίζουσι σώματα, αύτοϊς 

15 δέ τοϊς σώμασιν εις τάφον μικρού τήν γήν, ούτω μέγα ήν τό κακόν. 
Τί δέ ήμεϊς, οί έκ του αύτοϋ πηλού τε καί κράματος καί τή μια εΐκόνι 

τετιμημένοι, οι προσκυνοϋντες ώσπερ τόν χρυσόν και τόν άργυρον, 
ώς οί πάλαι τά εκ τούτων ινδάλματα, άληθέστερον δ' ειπείν, προσ-
θήκην τής θεόθεν ζητούντες πληγής διά τό άνάλγητον καί παν είδος 

20 θεϊκής κινήσεως καθ' εαυτών έπισπώμενοι; ένετρυφώμεν ώσπερ ταϊς 
άδελφικαϊς συμφοραϊς, δέον τοις ετέρων μάλλον κακοϊς τά έαυτών 
εύ διατίθεσθαι. πολλοί δέ καί τούτων, μάλιστα οί τάς τών καιρών 
δυσκολίας τηροΰντες καί μηδέν πέρας εΐδότες κτήσεως, εύπορίας είναι 
καιρόν ταύτα οίόμενοι απέκλεισαν τά ώτα τοις τών πτωχών στεναγ-

25 μοΐς, ώς αϊ ασπίδες τοις τών έπαδόντων φαρμακεύμασιν, ώς βλέπει ν 
μή βλέποντας καί άκούοντας ούκ ένωτίζεσθαι. άλλ' ò κατά Χριστόν 
αύτός συμπαθής ó ποιμήν ό καλός καί τήν ψυχήν ύπέρ τών θρεμ-
μάτων τιθείς ού φέρεις τών πλουσίων τό άφιλόστοργον, ού στέγεις 
τό περί τούς ομογενείς άκαμπές, απειλείς αύτοΐς τό άδέκαστον και άπαρα-

30 λόγιστον βήμα καί πύρ εκείνο τό άσβεστου, τόν άθάνατον ένσείεις 
τοϊς άσπλάγχνοις και άκόρεστον σκώληκα* τάς άντιδόσεις καταλέγεις, 
τόν μερισμόν τών μονών, τούς χλοερούς και σκιώδεις τόπους, τήν αν-
ετον βιοτήν τοις δσοι σκορπίζουσι τά όντα καί διανέμουσι πένησι. 

32 TOÙS - τόπους: Elysium, cf. e. g. Pind. fr. 129 Snell; Hist. 92, 3-6. 32-33 τήν -
βιοτήν: i. e. requies aeterna ab omni malo et labore libera, cf. 2Th. 1, 7. 

16-17 ol-TFT^r^évoi:alluditadGen.l, 26et2, 7. 18-19 προσδήκην-πληγής: 
alludit ad Is. 1, 5. 25 ώς - φαρμακεύμασιν : cf. Ps. 57, 5-6. 25-26 ώς - ένωτί-
ζεσ3αι : Mat. 13, 13. 26-28 άλλ' -τώείς: cf. Joh. 10, 11. 30-31 irüp - σκώ-
ληκα: cf. Mar. 9, 44 (App.) ex Is. 66, 24. 32 τόν - μονών: alludit ad Joh. 14, 2. 
33 δσοι- πένησι: cf. Ps. I l l , 9. 

6 δ' oí : δή V 
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παραινείς μή έγκλεισαμένους ταΐς κοιτίσι τό χρυσίον άπρόϊτον κατέ-
χειν ώσπερ την Δανάην ό πάλαι 'Ακρίσιος, μηδ' έμπίπλασθαι μέυ 
αυτούς ώσπερ τούς λέοντας ή τώυ λύκων τους μονιούς, μή μεταδιδόναι 
δέ καί τοϊς έλαχίστοις, μηδέ διά τό της γαστρός ¿πταιδαγώγητον καΐ 

5 άνισον έν παντί ουκ άλλως τι των ένδον τοις πενομένοις προΐεσθαι, 
εί μή φθειρί ζέση μέν ό σίτος, ό δέ οίνος όξυνθή καί της οικίας εκαστον 
άποβληθή δι' έκτροπήν, άλλ' είναι μεταδοτικόν καί κοινωνικόν οίς κάν 
τοις μετρίοις ή χάρις αείμνηστος καί ώς κάμηλος ό μύρμηξ προσδέ-
χ ε τ α ι . 

10 Μάλιστα δέ εΐδώς ώς ό διδάξας και ποιήσας μακάριος, συυαγαγών 
τούς τραυματίας λιμού μεταδίδως των περιβλημάτων, στέγης, τ ω ν 
προς τ ό ζην, καί πολλάκις της ημέρας επισκεπτόμενος ουκ άπηξίους 
καί τά τραύματα αύτών μικρού περιπτύσσεσθαι. καί τ ο ύ τ ω τ ω τ ρ ό π ω 
τάς των εχόντων διανοίξας καρδίας χαλκέω έν κεράμω, τη άσπλαγχνία, 

15 κατά τους Άλωέως παιδας συνισχημένας διατρέφεις φιλοτίμως τ ά 
λιμηρά τ ω ν ταλαίπωρων ψυχάρια καί μετόχους των της γης ποιείς 
αγαθών τούς άγύρτας τούτους καί μολοβρούς, ή μάλλον τρέφεις δι' 
αύτών τον Χριστόν, δς τοις πενομένοις τό οίκεΐον εχρησε πρόσωπον, 
και γίνη νέος σιτοδότης φιλότιμος ού τοις πρότερο ν || καιροΐς συγκο-

20 μισάμενος τά γεώργια και χρησάμενος αύτοϊς άφθόνως είσέπειτα, 
γεωργών δ' άγεωργήτως αυθημερόν καί λόγοις καί παραινέσεσι καί 
τ ω καθ' αυτόν σιτοφορών ύποδείγματι, λόγοις έκείνοις, ους εγωγε 
ρόδων άβροτέρους, ίύγγων καί λωτού θελκτικωτέρους, πυκτίδος έμ-
μελεστέρους καί Σειρήνων αύτών καί άμβροσίας κρείττονας εΐποιμι 

25 άν, ή μάλιστα της τελευταίας έκείνης αύχοϋντας σάλπιγγος δύναμιν 
(τά γαρ νεκρά προς εύποιΐαν φρονήματα έκ τών σημείων της άσνμπα-
θείας ανήγειραν) ή Κυρίου βροντώσαν έπί υδάτων φωνή ν, τών προσ-
ηλωμένων τη ενταύθα καθύγρω ζ ω ή καί πράγμασι τοΤς δίκην ύδατος 

28 KaSúypco ζ ω ή : cf. ρ. 125, 23. 

1 -2 εγκλεισαμένουζ - 'Ακρίσιος: cf. Soph. Antig. 944 sqq.; Apollod. Bibl. 
2 , 4 , 1 , 1 ; Hist. 76 ,21 -77 ,3 , ubi 76,22 ττειρώμενον legendum et où delendum est. 
Vox άττρόϊτον fort, respicit nomen Proiti, Danaes patrui, qui cum ea rem habuisse 
traditur, cf. e. g. Pind. fr. 284 Snell; Apollod. Bibl. 2 , 4 , 1 , 2 . 6 ε ί - ό ξ υ υ θ η : cf. 
Lucían.. Saturn. 26. 7 - 8 κάν - αείμνηστο;: cf. p. 180,17-18. 8 cos - μύρμηξ: 
prov.? Lucían. Saturn. 25: cos δέ vüv εχομεν, μύρμηξ η κάμηλος, ώ ; ή τταροιμία φησί, 
i. e. homines aut ditissimi aut pauperrimi sunt; vide etiamp. 204, 2-3 . 10 ό — 
μ α κ ά ρ ι : Mat. 5, 19. 14-15 χαλκέω - συνισχημένας: cf. Horn. II. 5, 385-7. 
16-17 της - άγα3ών: cf. Is. 1, 19 (al.). 17-18 τρέφεις - πρόσωπον: cf. Mat. 
25, 35. 19-20 καί - εϊσέττειτα: alludit ad Gen. 41, 46 sqq. (Ioseph in Aegypto). 
25-27 της - ανήγειραν: alludit a d i Co. 15, 52. 27 Κυρίου - φωνήν: cf. Ps. 28, 3. 

6 φθειρί ζέση : φ3ειριζήσει V (ad corr. cf. Lucían. 1. c.) 12 εττηξίους V 
17 ccyúp-rous V 23 ττυκτίδος pro πηκτίδος V cf. supra p. 13,26 
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παρατρέχουσι. τοιούτον σοι και τούτο, αρχιερέων μέγ' εξοχε, μεγαλο-
πρεπώς άμα καί θεϊκώς έξήνυσται. 

'Αλλά τί δράσαιμι, ώ παρόντες; ες γαρ πέλαγος αχανές καί οΐόν 
φασι τό Άτλαντικόν αρίστων πράξεων έμπεσών καί πολλοίς δι-

5 αύλοις μεγαλουργημάτων φορούμενος ούκ εχω μεν, τίνα κατά ρούν φέ-
ρεσθαι τούτων έάσαιμι, τίσι δέ προσνηξάμενος ές λιμένα φθάσω σιγής, 
ή πανδαισίας προκειμένης κατορθωμάτων παντοδαπών λιχνεύομαι 
περί τ ά ψαιστά" των πλακούντων άψασθαι βούλομαι, τούτων εφί-
εμαι, εκείνων ού θέλω άφίστασθαι· έξέχομαι των εγγύς, παραπολαύ-

10 σαι των πόρρωθεν γλίχομαι, καί τ ω πολυειδεί των καλών επισπώ-
μενός τε καί άντισπώμενος κινδυνεύω κατακόρως έμπλησθήναι μηδέ 
τίνος, άλλοις ούν άλλα πάρεις ες άπόλαυσιν ή διήγησιν ευ ή και δύο 
έτι έπιμνησθείς τού λέγειν παύσομαι. 

Ό ρ ώ ν γάρ ό της εύσεβείας ούτοσί πρόμαχος την τού Φιλίππου 
15 επαρχίαν καί την προκαθεζομένην ταύτης μητρόπολιν ότι μάλιστα 

διακειμένην κακώς εκ τού κατά συμμορίας αυτή έμπλατύνεσθαι τούς 
έκ της τών 'Αρμενίων αίρέσεως καί τ ω καθαρω της εκκλησίας σ ίτω 
καί πονηρά συναναβαίνοντα σπέρματα καί τ ή νόσω εαυτών τους συγ-
χυτικούς έγκαυχωμένους καί έμπομπεύοντας καί εις τοσούτον άπονοίας 

20 προβαίνοντας, ώς άναμίξ τοις όρθοδόξοις οίκεϊν καί επισκόπων έαυ-
τοΐς έπιφημίζειν ονόματα καί διδάσκειν και κηρύσσειν παρρησία τ ά 
εαυτών έωλα δόγματα, μέσην πλήττεται τήν καρδίαν, εκκάεται τ ω 
ζ ή λ ω τής εύσεβείας, ού θρηνεϊν ανέχεται καθ' έαυτόν. μή φέρων δ' 
όρδν τό κακόν άδιόρθωτον παρρησιάζεται τήν άλήθειαν, παραφαίνει 

25 τήν ενδοθι ταραχήν, ου δίδωσιν ύπνο ν τοΙς όφθαλμοϊς ούδέ τοις κρο-
τάφοις άνάπαυσιν, εως ού λύσιν εύρατο τού κακού, συναγαγών γάρ 
τούς έκ της αίρέσεως λογίμους καί οΐς ή κλείς της απάτης, ούδε γάρ 
εΐποιμι της γνώσεως, έγκεχείριστο, διαλέγεται τήν εύσέβειαν, διδά-
σκων ενα Υίόν καί Κύριον τον Χριστόν έν δυσί ταϊς φύσεσι καί μια τ η 

30 ύποστάσει θεολογεϊν τε καί προσκυνεϊν, παθητόν σαρκί, άπαθή τ η 
θεότητι, άόρατον καί όρώμενον, έπίγειον καί ούράνιον, και άλλο μεν 
καί άλλο δογματίζειν τά εξ ών καί έν οϊς ò Σωτήρ, ούκ άλλον δέ καί 
άλλον οϊεσθαι αύτόν (τά γάρ άμφότερα έν τη κράσει, Θεού μεν έναν-
θρωπήσαντος, ανθρώπου δέ θεωθέντος) μηδέ συγχέειν τάς φύσεις, 

35 ώστε καί πάθος περιάπτειν τ ω άπαθεϊ καί ανωτέρω πάθους παντός, 
άλλ' άσυγχύτως ήνωμένας τηρεΐν, εϊπερ μέλον αύτοΐς εύσεβεΐν. καί 
άμα λέγων ώσπερ άγχεμάχοις δπλοις ταΐς εκ τών θείων γραφών μαρ-

1 μέγ' εξοχε: cf. Horn. II. 2, 480 (al.). 5-6κατά - φέρεσδοα: cf. p. 202, 20. 
17-18 τω - σπέρματα: cf. Mat. 13, 24 sqq. 25-26 ού - άνάπαυσιν : Ps. 131, 4. 
27-28 ois - yνώσεως : cf. Luc. 11, 52: οΰαί ύμϊν toîç νομικοϊς, ότι ήροττε τήν κλείδα τής 
γνώσεως. 

5 φορούμενον V 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:29



V 12411124ν ΛΟΓΟΣ IH 193 

τυρίαις έπληττε, τό τών δογμάτων αυτών διασύρων καί κωμωδών 
παρέγγραπτον καί καταμελιτών τούς λόγους και δυναμών τή πειθα-
νάγκη του Πνεύματος καί τή χάριτι καί συνελαύνων απαντας εις εύ-
σέβειαν. 

5 Άκούομεν ούν τους Σκύθας τους άμαξείς τω παρ 1 αύτοίς τοξικώ 
φαρμάκω χρίειν τά βέλεμνα παραμιγνύντας άμα καί βρότον άνθρώ-
ιτειον, καί ταϋτα είναι κακόν άπαραίτητον καί θανάτω σύνδρομον 
την βολήν. τά δέ σα ταύτα, θειότατε ανθρώπων, ρήματα ούκ εις "Αιδου 
ήσαν κατάγοντα, οΰδ' εις θάνατον ύπνωσαν, καθ' ών έπαφείθησαν, 

10 άλλα τω πυρί χαλκεύσας του Πνεύματος καί πτερώσας τω κούφω 
καί υψιπετεί τού νοός καί φαρμάξας τοΤς λογίοις των θείων ανδρών 
τών την ήμετέραν λογογραφησάντων εύσέβειαν, ούτως ώς άπό τόξου 
κύκλου της εύστροφου έπαφήκας καί ρήτορος γλώσσης σου. καί έχομεν 
ιδού μεγαλοπρεπές όντως τό θήραμα καί τού θείου Πνεύματος άξιον 

15 καί δ τη τού Χριστού τραπέζη προσφυές καί άσπάσιον ού γαρ ένα 
ώς Ηρακλής άνεσκολοπισμένον επί Καυκάσου ραχία πετρών καί κακώς 
τό ήπαρ όρνέω κειρόμενον έξέσωσας έπιστάς, άλλά μυριάδας άνθρώ-
πων μετά πολλούς τούς διδασκάλους λαχόντας σοι τήν αυτήν της τών 
ψυχών αιχμαλωσίας άπελυτρώσω, ώς είναι καί ύπέρ τον Πέτρον σοι 

20 τό κατόρθωμα (ϊλεως δέ ό άκραίμων εϊη μοι τών οπαδών τού Χριστού, 
τού γάρ αύτού κάκεΤνα καί ταύτα καρπός Πνεύματος)· ό μεν γάρ δη-
μηγορήσας τρισχιλίους είλενεύθύς καί τή σαγήνη συνειλήφει της πίστεως, 
σύ δέ δυσχειρώτους και πλείους πολλώ, δσω καί τω της γνώμης ΰφάλω 
καί οΰχ άπλώ νήχονται της πλάνης αυτά τά μυχαίτατα. εί δέ καί ώς 

25 Ιακώβ τόν έπί τουτωί τω εργω μακαρισμόν καί τήν όντως εύλογίαν 
εκαρποφόρησας παραμίξας βίαν πειθοϊ, ώς εκείνος τω λείω τό λάσιον, 
καί τόν εις τήν πίστιν άμβλυωπόν λαόν εντεύθεν έπτέρνισας δογμάτων 
τράπεζαν παραθέμενος, όποια ή 'Ρεβέκκα εκκλησία είχε δαιτρεύσασα, 
ούδέ τούτο πόρρω τών ύποθημοσυνών τών τού Πνεύματος· ουκ ες 

30 άεί γάρ ψυχωφελές μαλακίζεσθαι, αλλ1 εστίν ού καί άνδριστέον ύπέρ 
Θεού καί πολεμητέον επαινετώς κατά τού Παύλου τά τακτικά ειρήνης 
πρόξενον πόλεμον. || ένθα γάρ τό δια λόγου πείθειν καί παραινέσεων 
λήρος άντικρυς καί ϋθλος πολύς και ή σύριγξ ούδέν όνίνησιν αδουσα, 
αποστολική ράβδω πορευτέον, εκεί καί έπισκεπτέον τους άλιτραί-

35 νοντας. 

2 3 - 2 4 τ ω — άττλω: alludit ad astutiam et perfidiam Anncnioruni, cf. p. 217, 6 ; 
Hist. 134, 1 7 - 1 8 ; 134, 23-135, 1; 329, 16 ; Mich. Chon. I . 91, 2 4 - 5 . 

2 δυναμών: voxbibl . , cf. Ps. 67, 29 (al.). 5 sqq. άκούομεν etc. : ex fonte mihi 
ignoto. 15 -17 ενα-κειρόμενον: Prometheus, Hes. Theog. 521 sqq. ; c f .p . 76, 12 sqq. 
19-22 ύπέρ - πίστεως: Act. 2, 41. 2 4 - 2 5 sqq. ώς 'Ιακώβ e tc . : cf. Gen.cap. 27. 
3 1 - 3 2 ειρήνης -πρόξενον πόλεμον : cf. prov. lat. paritur pax bello, vide Otto s.v. Bellum. 
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τΑρον ούν ό Βέλων κύκλω τους οφθαλμούς σου καί θέασαι τά λογικά 
πρόβατα, α Γραφική είττεϊν άνέβησαν εκ του λουτρού καί α μή της 
αυλής ταύτη s χ3ές καί πρότερου όντα· εις γάρ όρη καί έρημίας άπο-
ττλανώμενα νοσερδς έγεύοντο πόας και δολερού μετεΐχον ύδατος, νυν 

5 άκηκοότα της διδασκάλου φωνής υπό μίαν ττοίμνην καί ποιμένα ενα 
γεγόνασιν είς τόπον πνευματικής χλόης κατασκηνούμενα καί έπί ύδα-
τος αναπαύσεως έκτρεφόμενα. ώς εγωγε ουρανού μεν άπεικάσας έχω 
πολλάκις τ φ στερεώματι τον μέγαν καί περικαλλή τούτον ναόν, αστέ-
ρων δ' άπειροπλη3έσι φέγγεσι το τής εκκλησίας ίερώτατον πλήρωμα, 

10 ών οί μεν εωα λάμποντες μεγέ3ει ουρανίω τούτω καταπεπήγασι λόγον 
ζωής επέχοντες καί τούς όσοι κατ' έμέ γεώδεις τό φρόνημα καταστρά-
πτοντες, οί δέ κνεφαϊοί τε καί έσπέριοι οντες διά τό τής αίρέσεως εκ-
θεσμον καί πόρρω τής άπλανούς ταύτης άποπλανώμενοι* νύν λαμπροί 
καί ούτοι λαμπρώς ώς εξ ορίζοντος έώου παμφαίνουσιν, ού λουσά-

15 μενοι κατ' ώκεανόν τον την γήν περιζωννύντα ξύμπασαν ποταμόν, 
τ ω δέ τού Πνεύματος έλλαμπρυν3έντες χρίσματι καί χαρίσματι. 

Ά λ λ ' άμα εΐπον νεών, και τ ω τούτου κάλλει περιαστραφθείς την 
διάνοιαν ουχ δ φασιν άπό ρινός, άλλ' άπ' οφθαλμών έλκομαι· δν ύπό 
σοι Βεσελεήλ μόνω έπηξε Κύριος καί ούκ άνθρωπος, μεγέ3ει μέγιστο ν 

20 καί κάλλει κάλλιστον· ού καλόν μεν καί τό τού μήκους προς τό πλάτος 
εΰρυ3μον καί τό τοϋ ύψους άμφοΐν άνάλογον και τό τής οροφής δέ 
άκοσμήτως, ΐν' ούτως εϊπω, κεκοσμημένον ούχ ήττον άγασ3αι άξιον, 
τά δέ των άγιων μορφώματα καί αύτού τού δι' ημάς έναν3ρωπη-
κότος Θεού ήδεΐαν άποπάλλει αύγήν καί φωτίζει τό τής ψυχής λογι-

25 ζόμενον καί τό εναργές αύτών καί τό ακριβές σύν τ ω άλη3εϊ πασαν 
ύπερπέπαικε χαρμονήν. ηδύς μεν καί λειμών τοϊς των άν3έων 3άλλων 
ποικίλοις χρώμασιν, ήδίων δέ ούτος ναός ά3άνατον πλούτων την 
έν3εον άγαλλίασιν καί αειθαλής ών ώς παράδεισος εκείνος, δν έφύτευσε 
Κύριος κατά ανατολάς· τά γάρ έν λειμώσι λείρια μόνον έστιώντα τον 

30 όφ3αλμόν την ώραν άπαλλάττει καί άπαν3εϊ μαραινόμενα, τού δέ ή 
λαμπρότης καί ές βά3ος έχει τό ψυχικόν την καλλονήν διαβαίνουσαν. 

Είς δή τοιούτον καί τοσούτον τέμενος τίς ούκ αν προ3υμη3είη των 
σεβόμενων τον Κύριον άρασ3αι 3υσίας καί είσπορεύεσθαι καί άν3ο-
μολογεϊσ3αι τ ω πλάσαντι καί ποιήσαντι; εί γάρ έν χειροποιήτοις 

19 Βεσελεήλ : nomine biblico (cf. Exod. cap. 36 et 37) episcopus designatur. 

1 δρον - SÉœrcn: cf. Is. 49, 18; 60, 4. 2 & - λουτρού: alludit ad 
Cant. 6, 6. 2 sqq. â μή etc.: cf. Joh. 10, 16. 10-11 οί - έττέχοντεί: cf. Phi. 
2, 15-6. 18 ÒTTO ρινόζ: cf. p. 22, 18. 19-20 μεγέ3ει - κάλλιστον: cf. p. 74, 8. 
28-29 ώ ; - ανατολάς : cf. Gen. 2, 8. 34-p. 195,1 εί - άξιοι: cf. Act. 7, 48 et 
17, 24, omissa negatione. 

11 γαιώδεις VP° 
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οϊκεΐυ άξιοι φως μεν άναβαλλόμενος ώς ίμάτιου, ώς δέ θρόνω χρώμευος 
οΰρανω, την δέ γήν αύχών ύποπόδιον, και έυ τούτω πάντως έμπερι-
ιτατεϊν τε καί οΐκεϊν ευδοκεί, πώς δ' αν εν όλίγω τον έπί τ ω τηλικούτω 
έργω σου μόχθου και της δαπάνης τό πολύ παραστήσαιμι; κάν τούτω 

5 γαρ έξδραι λάχος τό σον διανοηθείς τω καί τέμενος έχειν περιφανές 
καί περίδοξον καί πλεϊον τό έκκλησιαζόμενον ύποδεχόμενον, ou τίνος 
έφείσω των προς άνέγερσιν, καί τό του 'Ιακώβ Θεοϋ σκήνωμα καί τόπον 
εύρεΐν γλιχόμενος, ώσπερ σητί τή μερίμνη την αισθητική ν καρδίαν έκδα-
πανα καί τοις βλεφάροις où δίδως άνάπαυλαν. καί της μεν άντιτύπου 

10 των ουρανίων πηγνυμένης πάλαι σκηνής οΐ μέν χρυσό ν, οί δέ άργυρον, 
οΐ δέ τίμιους λίθους είσέφερον ήσαν δέ των γυναικών αϊ μέν βύσσον 
κεκλωσμένην, αΐ δέ καί νενησμένον προσάγουσαι κόκκινον· καί εκάστου, 
ö αν τύχοι έχων, προσενεγκόντος, τοϋ μέν μείζον, του δέ ελαττον, 
πέρας άπειλήφει τά της σκηνής, συ δέ μηδέ να εχων τον συμμογοϋντα 

15 ή συμμετέχοντα δαπάνης ή φροντισμάτων ή συμπροθυμούμενον τό 
φαυλότατον ή καί τό τούτου ετι εύτελέστερον καί παντί που πρόχειρον 
άποδεχόμενόν σε τής προθυμίας άρχη σύν Θεώ τοϋ ναοδομεϊν, οΰκ 
άργοΐς μόνον λίθοις ώς. Σολομών, άλλα καί έτερα πάση δυσπορίστω 
καί σπανίω ύλη προς τό έργον χρώμενος· ό δέ άνενδεής ών, ώς πιστεύο-

20 μεν, και τό χρυσίον έχων καί τό άργύριον τά προς δαπάνην άνεπαι-
σθήτως σοι χορηγεί καί άνθρωπίνης έπινοίας άνιστδ τάχιον 
κάλλιστον ών είδον μετά τούς εν τή καλλιπόλει καί βασιλίδι πόλει 
περιφανείς. 

Εί δέ τις καί κατάπαυσιν ενταύθα τής ίερας προσαπαιτε! κιβωτού 
25 καί όφθαλμοϊς ΐδέσθαι ποθεί καί χείλεσιν άγνοϊς περιπτύξασθαι, ούδέ 

τού καλού τούδε άποπεσεΤται, ούδ' άπέλθη μή τυχών τής εφέσεως, 
εγγύς γαρ ή τό μάννα φέρουσα τής ζωής τού αγιάσματος κιβωτός, 
ή Παρθένος καί Μήτηρ, ή κοινή σώτειρα, τό οίκουμενικόν άγαλλίαμα, 
ή τού προπατορικού πτώματος έπανόρθωσις, ή τήν φύσιν ήμών ούρα-

30 νώσασα, ην ò καθ' ήμας ιερός 'Ααρών, καί Θεού και ανθρώπων μέσος 
ιστάμενος, φέρων άνέθηκας, πάγκαλόν τι χρήμα και λαμπρόν δοχεΐον 
τού Πνεύματος· τήν πολιάδα ταύτην φημί, τό άπρόσμαχον όντως 
προπύργιον άκαθαίρετόν τε περιχαράκωμα των έκ τού ονόματος 
καλουμένων τού ταύτης υιού καί Θεού. 

1 φως - ίμάτιον: Ps. 103, 2. 1-2 ώ; - ύποπόδιον: Act. 7, 49 ex Is. 66, 1. 
2-3 εν - ευδοκεί : cf. 2 Co. 6, 16 (Lev. 26, 11-2), sensu inverso. 7-8 τό - γλιχό-
μενος: cf. Gen. 28, 16-7; vox σκήνωμα ex alio loco S. Script., e. g. Ps. 14, 1. 
9 TOÏÇ - άνάπαυλαν: cf. Ps. 131, 4. 9-10 τής - σκηνής: cf. Exod. cap. 25 sqq. 
10 sqq. oi μέν etc.: cf. Exod. 35, 21-9. 18 άργοΐς - Σολομών: cf. 3 Regn. 6, 7. 
20 τό - άργύριον: cf. Agg. 2, 8. 27-34 εγγύς - Θεοϋ: cf. Hymn. Acathist. vv. 
4. 12. 14. 140. 204. 

13 τύχοιεν V 
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Ουκ άκόμψως δέ και σέ τταραβαλεΐ τις τη κιβωτώ· μάννα γάρ, άρτο ν 
ουράνιον, τά Saia στέγεις διδάγματα, ώυ ai συναγωγαι των 'Αρμενίων 
μεταλαχούσαι λίαν ήδύν3ησαν και υπέρ μέλι και κηρίον τον οίσοφάγον 
κατεγλυκάνθησαν εκ της ερήμου της αυτών αίρέσεως ώς εις άλλην 

5 Παλαιστίνην, την όρ3όδοξον πίστιν, ένσκευασάμεναι. τοιούτον σοι και 
τοϋτο τό έργον 3εοτερττές και ώς έπίπαν 3εσπέσιον. 

Φιλίας δέ εϊ μεν μη τό ακραιφνές καί δόλω αμικτον είχον 3αυμάζειν, 
έ3αύμασα αν τό διάπυρον, πώς ττροκινδυνεύειν αϊρη τών φίλων καί 
ύπερ3ύεσ3αι· εί δέ μη τό διάπυρον, τό ακραιφνές δήπου3εν αν. έττεί 

10 δέ αμφότερα, τό εν άμφοτέροις κάλλιστον επαινέσομαι. εί γάρ φίλου 
ττιστοϋ ουκ έατιν αντάλλαγμα τών όντων ουδέν, ώς Σολομώντι καί 
τ η αλητεία δοκεϊ, ουδένα ές φιλίαν υπερφυέστερον οί φιλογνώμονες 
εξουσι. Πυλάδαι μέν oöv καί Όρέσται, Μολιονίδαι τε καί Πειρί3οες 
καί Θησεΐς || παρά ττοιηταϊς καί συγγραφεϋσι 3ρυλλοϋνται καί ττερι-

15 άδονται, φίλοι πολλω τών άλλων πιστότεροι κοινωνία συμφορών συγ-
κρα3έντες καί συγκάμνοντες άλλήλοις άεί τά χείρω τε καί μή μεριζό-
μενοι και άμελοϋντες τών ιδία καί κα3' αυτούς, έξελόμενοι δέ τών κοινή 
συνοισόντων. καί αυτός δέ τό φιλέταιρον καί βέβαιον καί πιστόν προς 
την εΰνοιαν άσπάζεσ3αι καί διώκει ν διατεινόμενος ουδέν τών άνδρών 

20 εκείνων ύποδεέστερον φίλος άριστος καί Σκυ3ικός άντικρυς γλίχη κι-
κλήσκεσ3αι. τούτον δ' αν εϊποιεν οί Σκύ3αι Δάμονα φίλιον, ότι καί 
ëv τούτω τό φιλεΐν ακραιφνώς όρίζεσ3αι δει, τ ω μή κοινωνεΐν μέν 
τών ήδέων, όταν κατ' oöpov ό πλούς φέρηται, εί δέ τι μικρόν άντι-
πνεύσειε τό τοϋ βίου κλυδώνιον, κινδύνοις μέσοις έναφιέναι καί προτρο-

25 πάδην οϊχεσ3αι ή κατά τους όνείρους άφίπτασ3αι· καταπροδιδόντος 
γάρ μάλλον τό έργον καί παρασίτου καί κόλακος φιλοΰντος διά κόρον 
γαστρός ή φιλίαν πρεσβεύοντος καί τόν φιλούμενον διαπτύοντος ώσπερ 
τών σκευών τά μετά χρήσιν άτιμαζόμενα ή γοϋν τά υπέρ ών αί άψϊδες 
ερείσματα, ύφαιρούμενα μετά τήν πήξιν καί παραρριπτούμενα. ώσπερ 

30 γάρ οί άκροαταί του νόμου ου δίκαιοι είσι παρά τ ω Θεώ, κα3ώς ό 
τών έ3νών διδάσκαλος Παύλος διαρρήδην βοά, οί δέ ποιηταί του 
νόμου δικαιω3ήσονται, κάν τοις εϋαγγελίοις ό άψευδέστατος κέκραγεν 
ουχί τους προσφωνοϋντας αύτώ· „Κύριε, Κύριε", είς βασιλείαν είσελεύ-
σεσ3αι ουρανών, τους δ' δσοι τόν βίον προς τό εκείνου ρυ3μίζουσι 

35 βούλημα, ούτω και τών φίλων εκείνος βέλτιστος, ό μή διά τι τοις πλη-

3 - 4 υπέρ - κατεγλυκάνθησαν: Ps. 18,11. 10-11 φίλου-ουδέν: cf. Sir. 6 ,15 . 
13 Πυλάδαι - Όρέσται: cf. ρ. 149, 1; 161, 7. Μολιονίδαι: cf. ρ. 149,3. 
13-14 TTeipíSoss καί Θησεϊξ: cf. Plut. Thes. 30; Lucían. Tox. 10. 20 φίλο; . . . 
Σκυ3ικό;: amicitia Scytharum exemplairs putabatur, cf. Lucían. Tox. 7 sqq. 
et 37 sqq. 21 Δάμονα: cf. Lucían. Tox. 19sqq. 22-25 τ ω - άφίτττασ3αι: vide 
ibid. 7. 29-32 ώσπερ - δικαιω5ήσονται : Rom. 2,13. 32-35 κάν- βούλημα : Mat. 7,21. 

13 Μολιονίτιδαι V 15 πολλοί V 21 òcv post εϊποιεν VP° (per litt. sscr. ) 
δαίμονα? V 22 δεΐν Y 29 πηξιν : ρηξιν V 
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σίον ή τοις ύπερέχουσιν άναχεόμενος ή κλήσει μόνη το φιλεϊυ οριζό-
μενος. ό γάρ τοιούτος φίλος εΐη άν μάλιστα τού καιρού και θηρατής 
αΟτω τώυ προς έφεσιν, δυ και οΐ άκρω λιχαυώ της ηδονής άπογευσά-
μενοι του φιλεΐν, ούμενούν οϊ κατά σε πολλού φιλίαν τιμώμενοι, τού 

5 σίμβλου τώυ φιλούντων δσα και κηφήνα κόθουρον διαγράφουσιν, 
οια μάτην μέν τό τής φιλίας γλυκύτατου όνομα κα9ά κηρίον μέλιτος 
άναλίσκοντα, ούδέυ δέ ττρός έργασίαν τού βέλτιστου πράγματος παρ-
εισφέροντα. 

Τοιούτος, ώ φιλότης, και ες φιλίαν ών εΐλέ με κατά κράτος καί προς 
10 εαυτόν έφειλκύσατο, άδούλωτον μέν άλλως όντα καί ουδέ τινι τών 

απάντων δτι μη φιλίας δεσμοΐς εύχείρωτον. και αυτός μέν την κατά 
Θεόν άγάπην άπέτεκεν, Ιμοί δ' εις φώς προήλ3εν ή άνταγάπησις, ίνα 
προς αλλήλων όρώσαι συναύξοιντο. αγάπης γάρ άνευ άνταγάπησις 
ούδαμού καί ταύτης χωρίς άναυξής καί άνόνητος, ει μή τις εύαγγελι-

15 κώς βιοτεύων καί τό έχ3ραΐνον φιλεϊ μηδέ τελωνικώς τόν άσπαζόμενον 
άυτασπάζεται. φασί δέ και τήν Άφροδίτην γεννήσαι μέν τόν "Ερωτα, 
μή εις ήλικίαν δέ προβαίνειν αύτόν και τής φυσάσης άξιον είναι τό 
κύημα· υποθήκη δέ Προμηθέως έκφϋσαι και τόν Άντέρωτα καί ούτως 
προβήναι τούτον κάκεϊνον ώς ερνος άναδραμείν καί πτεροφυήσαι άμφω 

20 και τής άλλης εύπορήσαι σκευής, ώστε καί δυσΐ χ9ές τε καί πρώην 
βλέποντες ημείς όφ3αλμοϊς καί ώσί τοσούτοις ένωτιζόμενοι, νύν δι-
πλασίω ταύτα προσεκτησάμεθα καί πολύχειρές έσμεν κατά τόν Βριά-
ρεων· εκάτερος γάρ δύο τέως έχοντες αύτάς καί ετέρας δύο προσ-
εξεφύσαμεν νύν, και ώς τόν Γηρυόνην οί πάλαι γραφείς ένεδείκνυντο, 

25 πλείονας τάς κεφαλάς αύχούμεν τών φυσικών, ϊυα δέ κάκεϊνο τών τού 
Παύλου εϊποιμι· δτε δούλοι τής άμαρτίας ήμεθα (καλώ δέ άμαρτίαν τήν 
προτέραν διάστασιν), ελεύθεροι ή μεν τής δικαιοσύνης εϊτ' ούν τού 
φιλικού χρήματος, νύν δέ έλευθερωθέντες άπό τής άμαρτίας, δουλω-
3έντες δέ τ ή δικαιοσύνη, έχομεν τόν καρπόν ημών είς άγιασμόν, τό δέ 

30 τέλος ζωήν αίώνιον. 

4 ούμενοΟν: cf. nedum = multo magis, apud Liv. 45, 29, 2: „quae vel socios, 
nedum hostes victos terrere possent". 

3-4 άκρω - άττογευσάμενοι : cf. p. 17, 27. 5-8 όσα - τταρεισφέροντα : cf. Hes. 
Op. 303-6. 14-16 εΐ-άντασ-ττάζεται : cf. Mat. 5,43-8. 16 s qq . φασί etc. : cf. 
Aelian. fr. 69; Themist. Or. 24, p. 304 d - 305 c, ubi autem Themis Veneri consulit; 
vide etiam infra p. 201, 4 sqq. 19 d>s - άναδραμείν: cf. Horn. II. 18, 56. 437. 
20 χ3ές - πρώην: cf. p. 3,17. 22-23 κατά-Βριάρεω ν : cf. Horn. II. 1,402-3; Hes. 
Theog. 149-50. 24 ώς - Γηρυόνην: cf. Hes. Theog. 287 (τρικέφαλον). 
26-30 δτε - αίώνιον: Rom. 6, 20-2. 

18-20 έκφήσειν . . . τττεροφυήσειν . . . εύττορήσειν V 
à - V 

28 άττό : ύπό sscr. 
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Eis κόρακας ούυ ερρέτω τό άπό τούδε ή καλούμενη λυκοφιλία και 
τιμώμενη μεν και τιμώσα χείλεσι, καρδίας δέ πόρρω απέχουσα· παρίτω 
δέ και κοσμείτω τά κα3' ήμδς, ην μή τό εαυτής φησιν ó μέγας Παύλος 
ζητεΤν μηδέ ζήλουν μηδ' άσπάζεσ9αι την φυσίωσιν ή περπερεύεσ·9αι. 

5 άποπεμπέσθω δέ εις μεγακήτεα πόντον και κατ' ήλιβάτων έκτινασ-
σέσ9ω πετρών τό άρχαϊον και πρώτον κακόν, ό φθόνος, ή δαπάνη 
της φιλίας, ό πρώτως από τών έχόντων αρχόμενος, είτα μηδέ τών 
πόρρω φειδόμενος, τό επίβουλου πράγμα και χείριστον και εϊπερ τι 
τοις καλλίστοις έπιφυόμενον. βούλομαι δέ άπεΐναι και τό μικρόψυχον 

10 ή μικρόλυπον (συμπνίγει γάρ καί ταύτα τον σϊτον της φιλίας και 
οϋκ άνίησιν άνω φέρεσάαν είσί yàp είσί τίνες, οι παρεμπεσόντος μικρού 
τίνος 3υμαλγοΰς ευ3ύς άποπηδώσι τών όμοψύχων καί όμοσκήνων την 
χ3ές, εϋριποι καί ευ3ρυπτοι τά ές φιλίαν όντες οία τά τών κεραμέων 
χυτρίδια, καί μέγα κεκράγασι και διάτορον ώς πρίνος καιόμενος· ή 

15 γοΰν όβολοϋ παρεισριφέντος άντεμβριμώνται μάλα γενναίως καί άντι-
φέρονται παραγκωνιζόμενοι αλλήλους καί ώ3ιζόμενοι κα3ά περί 
κρεαδίων καί όστέων τά Μελιταΐα καί όργίλα κυνίδια, καί άλεκτρυόνων 
μέν είσιν έριστικώτεροι, άρπακτικώτεροι δέ τών μυγαλών) προσίεσ3αι 
δέ καί την παρρησίαν καί τον εν πταίσμασιν ελεγχον, ώς τό γε Si' 

20 εΰφήμου γλώττης φέρειν άεί τά πραττόμενα καί έπιρρωννύειν άνδρείον 
είναι τοις χείροσιν έχ3ίστου μάλλον έργον ανδρός καί ξίφος εις τό πλήτ-
τειν παρέχοντος ή καταποντίζοντος καί πυρσόν αί3έριον φλέγοντος 
έν τη τών πραγμάτων νυκτί, εν οίς λιμήν μέν ούκ εστίν εύάγκαλος, 
προσνενεύκασι δέ μάλλον ύφαλοι πέτραι και τραχείς διερρώγασι σκό-

25 πελοι συντρίβοντες τά κύματα καί διαλύοντες εϊς αφρούς. 

Ούτω καί τούτοις φιλητέον ομοίως καί τοιαύτην πορευτέον φιλίας 
όδόν, στενήν μέν άλλως καί ανάντη τ ω φαινομένψ, τ φ δέ όντι πρός 
πλατυσμόν έξάγουσαν καί τέλος συμπεί3ουσαν προκινδυνεύειν τών 
φιλτάτων καί την ψυχήν εύαγγελικώς τι3έναι ύπέρ αύτών. τό δ' έτέ-

30 ρως άσπάζεσθαι χαιρετώ μακράν, ού γάρ έτέραν παρά ταύτη ν την 
φιλίαν ò του φιλεϊν όρος καί κανών έπίσταται· μηδέ ε'ίην της μερίδος 
έ'γωγε τών ειρηνικά μέν προσδιαλεγομένων, ύπό δέ γλώσσαν έντρε-

1 e¡s - ερρέτω: prov., cf. Aristoph. Nub. 789. λυκοφιλία: prov., cf. Macar. 
5, 70; Menand. fr. 697 Koerte; Plat. Ep. 3, 318 e; Mich. Chon. I. 219, 3. 2 τιμώ-
μενη - απέχουσα: cf. Is. 29, 13; Mat. 15, 8. 3 -4 ήν-ιτερπερεύεσάαι: 1 Co. 13, 4-5. 
5 μεγακήτεα ττόντον: cf. Horn. Od. 3,158 (al.). 5-6 ήλιβάτων . . . πετρών : cf. Horn. 
II. 16,35 (al.). 10-11 συμττνίγει - φέρεσ3αι : cf. Mat. 13, 22; Hist. 303, 2-4. 14 cbs-
καιόμενος: cf. Aristoph. Ran. 859; Hist. 654,11. 17 Μελιταΐα . . . κυνίδια: prov., cf. 
Apost. 11, 24, qui canes hos magni aestimari tradit ; Lucian. Sympos. 19 et Philops. 27 
eos vilipendere videtur. 23 λιμήν . . . εύάγκαλος: cf. Eustath. Op. 265, 93; infra 
p. 207,11. 27-28 προ?πλοπνσμόν: cf. Ps. 17,20. 29 τήν-αϋτών: cf. Joh.10,11. 

4 ττερπορεύεσδαι V 19 âv irr. : ίμπταίσμασιν V 27 άνάντην VPC, sed 
alias ανάντη e. g. p. 158, 11 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:29



V 125lll25v ΛΟΓΟΣ IH 199 

φόντων τον της άπεχδείας ίόν, ή ποικίλον τι καί πολυγύμναστον 
κακόν καί τη κακοτεχνία της φιλίας έκτραχηλιάζον άπλοϊκόν, || ή ώς 
πί3ων κολακικός χαίρων ταις όπώραις καί τοις πέμπουσιν επαγόμενος, 
ή οϊνω άλωτός ώς έλέφας καί σάτυρος καί τον φίλον εκ του πίνειν 3ηρώ-

5 μένος, ή ώς όρνεον πτερωτόν διά κόκκον σπέρματος παγίδος κατα-
τολμών, ή ώς οί λίχνοι μύες έφέσει δημοΟ τη γαλεάγρα χειρούμενος. 
μη5s έσοίμην ερωτί τίνος των εν τω βίω ούτωσί δαμαζόμενος, ώς προ-
καλεϊσ3αι μέν τό δή3εν έρώμενον εις ενωσιν φιλικήν, ώς οί δφεις τάς 
μυραίνας, ώς λέγεται, είτα τη χρεία του καιρού καί τοις πράγμασιν 

10 άπαγχόμενος εξεμεϊν μέν επί πέτρας την άπέχ3ειαν, όσα καί ίόν εκείνοι 
3ανάσιμον, καί φιλίως συμπλέκεσθαι καί συμφέρεσθαι, μετά δέ γε τό 
έμπλησαι τόν έρωτα καί τυχεΐν ου χάριν ταύτα καί καταπέπρακται τό 
έμε3έν αϋθις άναρροφδν καί δάκνειν ώσπερ καί πρότερον. ούτε γαρ 
εξεστι Θεω δουλεύειν καί Μαμωνδ, ουτε φιλίαν καί εχ3ραν οίκονομείν 

15 εν ταΰτω, καί λελη3έναι τους ράπτοντας όλως ες νουν (πολλού γάρ δει 
τόν παντέφορον όφδαλμόν παρελ3εΐν καί πρδξιν καί διανόημα σταθμοΐς 
δικαίοις ύπάγοντα), καν γάρ του αυτού καί τάδε φασί καί τάδε καί 
ϊσασιν άμεινον, δσοι τά φιλοσοφίας μεμύηνται, αλλ' ό της φιλίας δεσμός 
όμοϋ φιλεΐν καί μισεΐν ή όλως (ουκ) οίδεν ή γοϋν προσίεται. 

20 Άλλ ' ϊσως μέν ουκ επικενής ταϋτα καί μάτην ό νους εξετόξευσε. τό 
δέ νυν εχον ου φιλοσοφείν περί φιλίας προΰ3έμε3α, αλλά προσφωνήσαι 
μέν ώς έξ εφόδου σοι τά προς επαινον, άγιώτατε καί σοφώτατε. συ γαρ 
ώς εν Σαρδίω λί3ω χρυσόν συμμάρψας εχεις ταυτί τά τέως τοις πολλοίς 
άσύναπτα, άγαλλιασ3ήναι δέ κάν τοις νΰν ώς άντιρρόποις τοις πρότερον. 

25 οί γάρ τοϋ ενός γεγόναμεν εν καί άλλήλοις συμπα3εΐς καί όμόφρονες εις 
μίαν συμφυΐαν τε καί συνάφειαν τω 3είω συναρμολογούμενοι Πνεύματι, 
υπέρ ών καί δύσομεν Θεω χαριστήρια τω συνάψαντι καί πρώην τά 
διεστώτα καί σπεισαμένω τοις άσπόνδοις ήμϊν, καί νΰν δέ βραβευσαμένω 
τό συνελ3εϊν ή καί έπανελ3εΐν κρεΐττον ή κατά τάς ημετέρας εύχάς καί 

30 τάς των άλλων ελπίδας καί άμετάπτωτον έμμόνως διαφυλαξομένω τό 
της φιλίας καλόν, ή ώστε καί εσαϋ3ις εις ταλαιπωρίαν μίσους ίδεϊν εν 
τω έμπαγήναι ήμϊν έκ των του πονηρού σκανδάλων 3λίβουσαν ακαν-
3αν, ή γοϋν της νόσου της προτέρας μεταλαβεϊν βραχύ τι παρα-
πολαύσαντας τοϋ της υγιούς φιλίας γλυκάσματος. 

1-2 ποικίλοι» - κακόν: cf. Lucían. Tox. 14, ubi meretrix Charicleia sic appellatur. 
4 oívcjj - σάτυρο; : ex fonte mihi ignoto. 8 - 9 ώς - μυραίνα;: cf. p . 18, 4-5. 
13-14 ουτε - Μαμωνδ: Mat. 6, 24. 16 παντέφορον όφ9αλμόν: cf. Proc. Gaz. 
In Prov. 5, 21, P. G. 1268 A 6-7 . 27-28 τ ω - δ ιεστώτα: alludit ad Eph. 2, 
14-22. 

3 iriSco et χα ίρω V a 0 19 οΰκ addidi 21 où V s 
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Είπε ρ δέ διά τό πληθυνθήυαι την άυομίαυ κατά τον λόγου του 
θεϊκόν άποψυγήσεται μεν των ττολλώυ ή αγάπη, παρά πόδας δέ ώς 
παγίς έπελεύσεται δσα εφεξής ήπείληται πάυδεινα και αύτώυ των ύπέρ 
γήυ σωμάτων άπτόμευα, ώς πεσεΐσθαι μέυ τούς αστέρας έξ ούραυού, 

5 σελήυηυ δέ και ήλιου ού δώσειυ τό φέγγος αύτώυ, πάυτως του πληθυ-
σμού άυακόπτοον τής ανομίας και του μη άποψυγήναι τήυ αγάπη υ 
έπιμελόμευος και τού κοιυοΟ μέυ ειπερ τις πεφρόυτικας αγαθού. 

Και σοί δέ αύτω δήπου περιποιή τό άείφωτον (ήλίω γάρ Οπό τοϋ 
λόγου παρείκασαι φθάσαντος) και τοις άστρασι, τω κλήρω τω σώ, και 

10 σελήνη, τή έκκλησία ταύτη, τό εϋφεγγές εκ σου προσλαμβανούση τό 
φως. καί εΐης ες μακρόν τό τής εκκλησίας καταφωτίζων στερέωμα ού 
λοξήν καί παρεγκεκλιμέυηυ όδόυ ώς ό αισθητός ούτος ήλιος διερχό-
μενος, άλλ' εύθυπορών ώς ενι μάλιστα, ή καί μη κατ' εύθυωρίαυ μέυ, 
ήλιακώς δ' ούυ πορευόμενος καί τή άνίσω πορεία τό ίσον καί συυοΐσου 

15 καταπραττόμευος· ούχ ΐυα Γαβαωνϊται κακώς πάσχοιεν, μικρόν έθνος 
καί μικράν παρεμβολή υ έκθλΐβου τόυ Ισραήλ, άλλ' ίνα τόυ ανταρκτικό ν 
τουτονί πόλον κρύει τοϋ άκοϋσαι λόγον Κυρίου πηγυύμευου διδασκαλίας 
έυθέου διαθερμαίυοις φωτί, άυέφελος μέυ ανατέλλων καί αίγλήεις ώς τά 
πολλά, εΐ δ' οϋν και τώυ έπισκοτούντων κρείττων γινόμευος καί θείας 

20 γυώσεως έκπυρηνίζων φωτοβολήματα έπί δικαίους και αδίκους πλημμε-
λώς τε καί θεαρέστως βιώσκοντας, τούς τε κάκείνους ομοίως τω πυρί των 
θείων άναζωπυρών διδαχών, τούτο δέ καί ό παρεστώς συνεύχεταί μοι 
λαός καί φησι* γένοιτο, γένοιτο. 

1-2 διά - αγάπη: Mat. 24,12. 2-3 ώζ - έττελεύσεται : Luc. 21, 35. 
4-5 πεσεϊσ3αι - αύτών: cf. Mat. 24, 29. 15-16 ίνα - Ισραήλ: cf. Ios. 9, 3 sqq. 
20 ètri - αδίκους: alludit ad Mat. 5, 45. 23 γένοιτο, γένοιτο: cf. e. g. Idt. 13,20 

19 έτπσκοττούντων (ττ sscr.) VP° 
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ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩ ΝI ΑΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 

Α 

ΓΤρός τον δ ικα ιοφύλακα Κ ω ν σ τ α ν τ ϊ ν ο ν του Μακρόχε ιρα . 

Τό της έμής ψυχής όδυνώμενον καί μύθων με ρητήρα δείκνυσι, πλήν 
οΰκ απατηλών ουδέ ακόσμων, αλλ' είκαζόντων άλήθειαν. άκουε yoOv. 

Τέτοκεν 'Αφροδίτη τόν "Ερωτα, νεανίαν άκερσεκόμην, λειοπώγωνα, 
5 ττυρράκην, λαμπάδιον μέν ταΐν χεροΐν φέροντα, γωρυτόν δ' έξημμένον 

αύτοχαλκεύτων ιών εμπλεων κάκ των ώμων πτέρυγας φύοντα. ό δ' 
άγλαός ούτοσί "Ερως, ό φιλομειδής, ό την όψιν ηδύς, ò πανταχού τοις 
πτεροΐς αΐρόμενος, ό τοις τόξοις βάλλων, ό τ φ πυρί φλέγων, ό πανδα-
μάτωρ, ό ύπέρβιος, άναυξής ην τά πρώτα μηδέ προβαίνων ες ήλικίαν 

10 μηδ' ώς ερνος άνατρέχων έλάτινον. ήχ3ετο ούν, ώς εικός, ή γειναμένη 
τούτον άμεμφής τά πάντα 5εά. άμέλει τοι καί διφώσα τού πάθους 
ΐασιν πρόσεισι ΤΤρομη3εϊ, τό άλϊβον προτί3ησι, τόν υίόν έκείνω παρίστη-
σιν "Ερωτα, ό δέ· „ουκ άλλως", εφησεν, ,,ώ 'Αφροδίτη, ό σος ούτος 
παις άναδράμη καί λήψεται τω χαριτόεντι κάλλει συνάδουσαν αύξησιν, 

15 εί μή τέκοις καί τόν Άντέρωτα, ώς ούτως αλλήλους όρώντες καί ήλιξ 
ήλικα τέρποντες καί ύπ' άλλήλων έρώμενοι αΰξοιντο καί προβαίνοιεν 
εις μήκος τω φίλτρω σύντροχον." ούκούν καί παΐδα κυήσασα ετερον 
καί καλέσασα τούτον Άντέρωτα είχεν έκτοτε τά κυήματα πρός 
κάλλος άμφω καί μήκος έπιδιδόντα καί προς μηδέν τού επί πδσιν άκρι-

20 βούς ένδέοντα. 
'Αλλ' δ τι καί βούλεται ή διήγησις; Ιγεινάμην έγώ τόν κατά Θεόν 

έρωτα τήν σήν 3ηρώμενος άνταγόατησιν· ύπέσχου καί σύ προενεγκείν 
εις φως τόν άντέρωτα, ούχ ορώ δέ καί πέρας εϊληφυΐαν τήν συγκατά3ε-

2 μύ3ων - ρητήρα: cf. Horn. II. 9, 443. 4 sqq . τέτοκεν etc. : cf. p. 197,16 sqq. 
άκερσεκόμην: cf. Horn. II. 20, 39. 5 ττυρράκην: 1 Regn. 16, 12 et 17, 42. 
7 άγλαό$ : cf. Hom. II. 2,736. φιλομ(μ)ειδή5 : cf. Hom. Il, 3,424; Od. 8,362. 
8-9 ττανδαμάτωρ : apud Hom. de somno, cf. II. 24 ,5 ; Od. 9,373. ύπέρβιος: apud 
Hom. sensu iniquo, cf. II. 18,262; Od. 1,368; vide autem Bacchyl. Epin. 3, 37. 
10 cos - άνατρέχων: cf.p. 197,19. 11 άμεμφής-δεά:cf.p.55, 3. 15-16 ή λ ι ξ -
τέρττοντες: prov., cf. Schol. ad Horn. Od. 3, 36; Schol. ad Plat. Phaedr. 240c; 
Diogenian. 5, 16; Karathanasis 134. 

ΝΙΚΗΤΑ — ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ sicut et numéros epistolarum addidi 1 irpós: praem. 
έτπστολή τοΰ αύτοΟ VB 2 με : μέν Β 5 χειροΐν Β 13 ό δέ: δδε Β 
17 καί eras.? Β 18 τά om. V 
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σιν. δτω δέ τούτο δήλον; πολλάκις ô έμός έρως ελυσε το πτερόυ, τό 
λαμπάδιον άνηψε, τό τόξου έτεινε καί μαζώ μέυ έπέλασε τήυ νευράν, τό 
δέ βέλος άφήκε νεηκονές καί επίσκοπο ν καταπαύσας ές σέ· άλλ' ούχΐ καί 
φιλοφροσύνης ήξίωται παρά σού, οποίαν ό γευνήτωρ αύτός ύπετόπα-

5 ζον ούτε γάρ προσπαΐξαι καί προσμειδιασαι καί τά έρωτόεντα μηλο-
βολήσαι 11 όλως έσχηκε μηδαμώς εντυχών άντέρωτι, ούτε σον γραμμά-
τιου επανακάμπτω ν μοι προύτεινε του προσρηθήναι σύμβολου. 

Άλλ', ώγα3έ δέσποτα, μή παρόψει τόν έμόν έρωτα μήτ' άπρεπη τήυ 
μορφήν μήτ' άγεννη τήν σκευήν δεικνύμευου, κινδυνεύοντά πως άπο-

10 γενέσθαι καί λήξιν παντελή πεπον3έναι διά τήν μόνωσιν* άλλ' δτοίν 
προσίη σοι, πρόσειπε, πρόσπτυξαι, δεξιάν έμβαλον, είσενοίκισον ώδινη-
κώς τόν άντέρωτα, τέλος δέ καί γράμμασιν έφοδιασάμενος ες ή μας 
άπόπεμψον. γέυοιτο δέ καί χαροπόν έπαυεικέυαι καί χαροποιούς ήμΐυ 
αγγελίας άποκομίζοντα· ούτω γαρ αν καί Θεώ χαριστήρια θύοιμευ. 

Β 

15 Tcp 3ε ίφ τοϋ βασιλέως κύρ Βασιλείω τ φ Καματηρφ. 

"Εχεις, άυδρώυ έμοί τιμιέστατε, πυδόμενος εκ τώυ βίβλωυ άνδρα 
τιυά 'Ρωμαίου, Βρούτου τούυομα, γένους εύ έχοντα, άυδρεϊου τά ες 
σύνεσιν μάλλον ή τήν ευ χερσί δράστηριώδεσι δεξιότητα, ούτος φιλό-
πατρις ώυ καί τώυ πλείστωυ ή τώυ πάυτωυ τήυ έλευθερίαν τιμώμενος 

20 και τιθέμενος περί πλείστου μή κατά ρούν μόνον, άλλά και κατά λόγον 
τά της πάλαι 'Ρώμης πράγματα φέρεσ3αι, ούτε πράττων ούτε λέγων 
ένέλιπέ ποτε τά ες τήνδε τήν πρόθεσιν τείνοντα· τέλος δέ καί προς 
Άντώνιον και τόν Όκτάβιον Καίσαρα πόλεμου έπανελόμενος καί 
δυσπραγήσας λέγεται τελευταίαν ταύτην έπαφεϊναι φωνήν κα3' έαυτού 

25 τομώτατον έξερύσας τόν σφαγέα κνώδοντα και οίον συνεπαναχρέμ-
ψασθαι τη ψυχή" ,,ώ αρετή, λόγος άρ' ήσ3α μόνος· εγώ δέ σε ώς 
ούσαυ έτίμωυ." 

5 - 6 τά - μηλοβολησαι : cf. ρ. 154, 10. 

16 sqq. Ιχεις etc. : cf. Plut. Brut. cap. 51-52. 20 κατά poöv . . . φέρεσδαι : 
prov.,plerumque ,,έπΐ των εύπλοούντων", cf. Diogenian. 5, 82; Karathanasis 267-8; 
Eustath. p. 1539 ad Od. 5, 332: ήγουν ευτυχώς πλέε ι ν ή όπτ| τ ύ χ η ; vide etiam 
supra p. 192, 5, infra 212, 4. 26-27 ώ - έτίμων: cf. adesp. 374 Nauck2; Dio Cass. 
47, 49, 2. 

13 χαροποιά; V 
17 'Ρωμαΐον eras. V 

15 Βασιλείω : Διονυσίω leg. Coxe, Catal. Bibl. Bodl. 
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Ταυτί τοίνυν τά ρήματα εγωγε μέυ ούκ αν δυναίμην προβάλλεσθαι, 
ότι μηδέ Βρούτω ή τή Βρούτου αρετή παρασυμβάλλεσθαι άξιος· τη δέ 
μεγαλειότητι της σης αρετής κατά τό πάντη παράλληλον είη αν έφαρμό-
ζουτα, έπεί και σύ κατά Βρούτο ν πολύς τήυ εύγένειαν καί φιλόπατρις 

5 ούχ ήττον καί κατ' εκείνου της ένεγκαμένης άπενεχθείς και προσπαθών 
ύπ' άλαστόρωυ τά οΐκτιστα, τά δ' ες σύνεσιυ και πολλω μάλλον υπέρτερος, 
φημί τοίνυν προς τήν σήν άρετήν τόν λόγον άποτεινόμενος δ καί Βρούτος 
την ιδίαν τύχην άποκλαιόμενος ώς δυσδαίμονα" ,,ώ αρετή, δυστυχής 
άρα σύ καί άξία του κόπτεσθαι προς απάντων, εί ούτω καί των μικρών 

10 αιτήσεων où κατορθωτικδς ó σε μετιών, ούτω μέν χρήμά τι μέγιστον 
ών καί τοϋ δύνασθαι τά πάντα επάξιος, ούτω δέ καί μόνος έν εύρέϊ 
κόσμορ υπολειπόμενος άρετής καί σοφίας ευγενές ενδιαίτημα." 

'Αλλ* δρας, δπως τήν έμήν δυσπραγίαν άφείς όδύρεσθαι τήν της σης 
άρετής δυσκληρίαν θρήνων τίθεμαι πρόφασιν ώς ουκ άπόνως ούτω 

15 κάκ πρώτης της έντυχίας εύ διαθεμένης τά καθ' ήμδς, άλλά καιρών καί 
περιόδων ώς οί πολλοί τών ανθρώπων δεομένης είς έκπεράτωσιν των 
αιτήσεων, άλλά μή κάμοις τών εμών καί πάλιν φροντίζων, εϊγε σά τά 
εμά λογίζονται· ου γάρ άποφανούμεθ' αν τήν άρετήν πάσχειν κακώς 
εφ' άπασιν, άλλ' εστίν δτε καί έφ' οίς καί τούτοις ούκ εϋαρίθμοις 

20 δλβιοδαίμονα κρίνεσθαι, ουδέ λόγον είναι μόνον πραγμάτων άμοιρον, 
ώς δ Βρούτος μέγ' όχθήσας έφθέγξατο. καί τ ω Βρούτω δ' άν τις έπεγκα-
λέσειεν ώς αΐσχύναντι τήν άρετήν έκ θερμότητος καί κατεσπακότι τού 
ύψους και της σεμνότητος· έτι γάρ εχων κατά τε γη ν κατά τε θάλατταν 
διακινδυνεύειν καί χρασθαι κατά τών απεχθών τή σφετέρα πρός πολέ-

25 μους έμπειρία καί τή τόλμη καί τή δεινότητι δ δέ τού ζην εαυτόν έκών 
εξήγαγε, καθάπερ Κασσίω συνέθετο, καί προδοΰς ήν τήν άρετήν ούχ 
υπ' αϋτής καταπροδοθείς. 

Γ 

Τ φ Μ α κ ρ ό χ ε ι ρ ι . 

Πολλά κάγαθά γένοιτο σοι της άντιληπτικής γνώμης καί τού 
30 φιλοφίλου φρονήματος, πασίγνωτα γάρ όπόσα ύπερεφθέγξω ήμών, 

τούτο μέν εύπαρρησιάστως, τούτο δέ εύμεθόδως, οία καιρώ καί πράγ-

11-12 έν εύρέϊ κόσμω : cf. Horn. Od. 1,197 (al.) : εύρέϊ ττόιττω. 20 όλβιοδαίμονα : 
cf. Horn. II. 3, 182. 21 μέγ" όχ$ήσας: cf. Horn. II. 1, 517 (al.). 

15 διατιθεμένης Β 17 φροντίδων είτε σά Β 18 <5πτο3ανούμε5' Β 
27 προδοθείς Va0 31 οία : ώς οία Β 
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ματι και προσώποις κατάλληλα διασκευάζειν είδώς ρήματα. ΐσ3ι τοίνυν, 
ώς ημείς ευχάριστοι δύτες κάν τοις τοιούτοις ελέφαντα τον κώνωπα 
κρίνοντες άν3ωμολογησάμε3α τα εικότα τη ση άγιότητι. 

'Αλλά τ ί ; 3εμέλιον ύττο3είς προσεπιδόμησον καί τον οροφον κεν-
5 τρων καί τόν κύκλον διάγραψον διάγραμμα και τό συμπέρασμα προσε-

πάγαγε · εΐττω τι καί της διά λόγου σοι τέχνης; 3εμάτιον δια3έμενος καί 
τους κανόνας της άστρονομουμένης σφαίρας άκρίβωσον. οίδας γάρ ώς 
Ησίοδος μέν τοΤς άτελέστοις οΐκήμασι κορώνην έφιζάνει λακέρυζαν, ή 
δ' αύτοαλή3εια ό Χριστός τόν βαλόντα χείρα επ' άροτρον καί στραφέντα 

10 όπισθεν ούκ ευάετον τί3ησιν εις την βασιλείαν των ουρανών, καί άλλως 
δέ, άγα3ός μέν ó υπερειπών, ó δε καί πέρας έπι3είς Ιντελέστατος. 

Κίνησον τοίνυν τάς λογικάς ΐυγγας, τήν εύστροφο ν γλώτταν ώσεί 
τόξον εντεινον, ώς δέ βέλη τά ρήματα φαρμάξας τω της σης διαλέξεως 
μέλιτι έπάφες ούτως, και πέποι3α ώς εύχείρωτον έσεϊταί σοι τό 3ηρώ-

15 μενον οϋ γάρ δέος, μη τήν έλικα της ακοής βύσειεν ώς ασπίς προς τά 
σοφά σου ύποφωνήματα. μάλλον μέν οδν αυτός προασφάλισαι, μήπως 
ύπαχ3ης ώς άλλοις Σειρηνείοις άμάχοις μέλεσιν, οίς άν άντιπροτείνη σοι 
τό κατεπαδόμενον συνδιαπλέκον τή δυναστεία τήν τύραννον εν λόγοις 
πει3ώ καί δρών τοις ενωτιζομένοις δυσπάλαιστον καί μάλιστα τοις 

20 Ιγνωκόσι χαρίζεσ3αι καί τήν άντίφασιν ΰπεκκλίνουσιν. 

Δ 

Τ φ Θεσσαλον ίκης κυρ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ω τ ω Μ ε σ ο π ο τ α μ ί τ η . 

Δέσποτά μου Θεσσαλονίκης, όσω χρόνιος, τοσούτω δή καί άσπάσιος 
ή μι ν έπανήκεις έκ των εσπερίων μερών, έρών μέν καί πάλαι φίλη ν ες 
πατρίδα γαία ν ίκέσ3αι, τήν ποτέ μέν άρχουσα ν έ3νών καί βασίλεια ν και 

25 πόλιν περιοχής καί γης άπάσης ευριζον άγαλλίαμα, νυνί δέ ληστών 
ενδιαίτημα, άντιπεριαγόμενος δέ ώς ΰπ ' άξονος της των κοινών πραγ-

2-3 ελέφαντα - κρίνοντες : prov. ; pro culice plerumque musca legitur, cf. Lucían. 
Musc. Encom. 12; Zenob. 3, 68; videetiam supra p. 191, 8. 7 -8 ώς - λακέρυζαν: 
Hes. Op. 746-7: μηδέ δόμον ποιών άντεπίξεστον καταλείττειν | μή τοι έφεζομένη κρώξη 
λακέρυζα κορώνη. 9-10 ό - ουρανών: Luc. 9, 62. 12-13 τήν - εντεινον: cf. 1er. 
9, 2: ένέτειναν τήν γλώσσαν αυτών ώς τόξον. 15-16 μή - ύποφωνήματα: cf. Ps. 
57, 5-6. 23-24 φίλην - ίκέσδαι: cf. Horn. Od. 5, 37. 24 αρχουσαν έ3νών: 
cf. Lam. 1,1, ubi in Septuaginta άρχουσα έν χώραις, in Vulgata autem Domina 
gentium legitur. 25 πόλιν περιοχής: cf. Ps. 30, 22 (al.). γης - άγαλλίαμα : 
Ps. 47, 3. 

3 εΐκόντα Β 4—5 κέντρον V Β 17 σειρηνείας V 
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μάτωυ συγχύσεως και της βορείου ζώνης έκδιιστάμενος. χάρις oöv 
Θεώ, δτι σε ζωόν άπειλήφειμεν, τό γλυκερό ν φάος, τό κοινού άγα3όν, 
τσς λαβάς διαδράντα των άλαστόρων, oî où μόνον άνδρών και πόλεων 
κατελύττησαν, αλλά και Θεού και των αύτοΟ πανα3εμίτως κατεφρυά-

5 ξαντο. 
Άμέλει και τω νω συνορών, όπως διακεΐσ3αι μέλλεις τούτο μέν τού 

σοϋ λάχους, της λογίμης | Θεσσαλονίκης, απελαθείς, τούτο δέ των όντων 
πάντων άποβολήν πεπον3ώς τού πολυπα3ούς Ίώβ άκριβέστερον, 
τέλος δέ και χερσί πειρατευόντων περιπεσών και δεινοΐς προσομιλήσας 

10 έντεύ3ευ χείροσι, ταλανίζω έμαυτόν και μικρά πάσχειν οΐομαι μηδ' 
άξίαν τίνειν δίκην, ών ές Θεόν πεπαρφνηκα· εί yàp ούτω παραδίδονται 
δίκαιοι και λιμώ και δίψει και πειρατηρίοις πολυσχιδέσι περιστοιχίζον-
ται, ών ούκ άξιος ò κόσμος καί δι' ούς αϊ κοιναί κολάσεις ύφίενται, καν 
μή είεν ές πλη3ύς άρι3μούμενοι, άλλ' ές δέκα περιγραφόμενοι, || ώς 

15 δίδωσιν ήμϊν έννοείν ή μετά Θεού διάλεξις 'Αβραάμ, τάχιον αν αύτός 
των συμφορών άπαλλαγείην ή γούν τό των κακών ϋπερνηξαίμην 
πέλαγος, ά με πολλαχώς περικλύζουσιν ; ούτω πέπληγμαι διακάρδια 
και περί εμού τών ενεστώτων φαντάζομαι δυσαχ3έστερα τάς σάς 
δυσπραγίας ένωτισάμενος, ώστε και έραμαι (πώς δ' αν και δυνη3είην 

20 όπόσα σοι παραστήσασ3αι ;) την εμοιγε τού παντός άξίαν όψιν 3εάσα-
σ3αι καί τών σων χαρίτων άπολαύσαι τρανότερον, τούτο δη ού και 
πρώην ΐμειρόμην καί τού παντός έτιμώμην. 

'Αλλά τίς ò πέρας έπι3ήσων μου τη έφέσει καί την ήμέραν ίδεΐν 
έπαγγελούμενος, κα3' ην άλλήλους ένοπτρισάμενοι διαχυ3ησόμε3ά τε 

25 καί Θεώ χαριστήρια 3ύσομεν; ώς νύν γε ούχ άπαν μόνον 3υμήρες άφ' 
ημών έξερρύη καί ωχετο, άλλά καί τών ελπίδων όπόσαι χρηστότεραι 
συναπώλοντο, καί μάλλον έξότου την παρ' Άσκανία λίμνη παροικεϊν 
έλάχομεν Νίκαιαν, εις ην ώς έπί Βαβυλώνιον ποταμόν ó δορίκτητος 

30 'Ισραήλ τά τού λόγου άνήψαμεν όργανα, ούχ ώς έπ' αλλότριας άδειν 
τά Μουσών άπειπάμενοι, άλλ' ώς υπό μηδενός έμπαζόμενοι, έπεί καί 
συνουσίαι λογικαί καί χάριτες Έρμαϊκαΐ καί Μουσών έρατά τερετίσματα 
ώς προς όνον λύρα τοις Βι3υνοΐς κρίνονται ή παιδαγωγία Κύκλωπος, 
μή κρέας εσ3ειν άνδρόμεον, ειπείν δέ καί μέλιτος προσαγωγή τοις πάσχου-
σιν ϊκτερον. 

2 γλυκερόν φάοξ: cf. ρ. 102,18. 12-13 λιμω καί 8ίψει : 2 Co. 11, 27 ; πειρατηρίο^ 
πολυσχιδέσι: comprehendit 2 Co. 11, 23 sqq. et alludit ad Hb. 11,35 sqq.; ώ ν -
κόσμο;: Hb. 11, 38. 1 3 - 1 5 δι' - "Αβραάμ: cf. Gen. 18, 16 -33 . 2 8 - 3 0 ώ ; -
άπειπάμενοι : cf. Ps. 136, 1 - 2 et 4. 3 2 προς όνον λύρα: prov., cf. Menand. 
Misum. 41 (I p. 124 Koerte); fr. 460 Koerte; Lucían. De Mere. Cond. 25; Dioge-
nian. 7,33. 32-33 ή - άνδρόμεον : fort. prov. ex Horn. Od. 9,297. 33—34 μέλιτος -
ίκτερον: cf. p. 187, 8 - 9 . 

9 πεσών V a c 26 ήμών V i r 
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"Εγνως ώς εκ κρασπέδου των εΐρημέυων, όποια καί τά των τλημόνων 
ημών, καί συνεπέρανας ώς σοφός ώς τη του λόγου παροράσει καί τά 
σκεύη τούτου συνηχρείωται δήπουθεν ή πλειόνων δει σοι των έπασμά-
των πρός την των εμών δυσφορημάτων κατάληψιν; έγνως, οΐμαι, καί 

5 λύπης την καρδίαν πεπλήρωσαι. ώς άπόλοισ3ε Γαλλίαι καί πονηρόν 
ύδωρ Άδρίου καί άποτον τό του Σικελικού πελάγους άπέραμα καί σύ 
δυσαές έπιζεφύριον πνεύμα τό τους πειρατάς τη Κωνσταντίνου κατακολ-
πίσαν ούτω κακώς καί άπαν3ρώπως ήμδς διαθεμένους καί γυμνήτας 
πολλαχή διασπείραντας. 

10 Άλλά γάρ ελα3ον εν τω τά σά δυσχερή συναντήματαδιδόναι λόγω 
κάπί τούτοις πα3αίνεσ3αι ώς άμπωτιν καί σύρτιν (εις) άχανή πελάγη 
καί όφ3αλμοϊς άπερίληπτα τάμά παρασύρεις δυσπραγήματα. πλην 
οΰδ' ούτω τόν λόγον άμε3όδευτον διεσκεύασα ούδ° ώς βουλόμενος 
περισσοτέρα λύπη καταπο3ήναι την ση ν αγιότητα· εΐ γάρ, ώς εφη τις 

15 σοφός, άνίενταί πως αϊ όδύναι τοις εξ όφείων δηγμάτων κάμνουσιν 
ανδρών παριζανόντων σφίσι ταύτοπα3εϊν καί οίον μεν τό άλγος 
πεπόνθασιν έπαδόντων, όποίοις δέ φαρμάκοις άκεσωδύνοις εχρήσαντο, 
καταλεγόντων, πάντως αν καί σύ μετριάσειας τάς άλγηδόνας τάς τών 
φίλων άλγηδόνας ένηχηθείς. εί δέ καί κοινά τά τών φίλων, όποΐά ποτ' 

20 αν ώσι, καν ήδύνοντα, καν άλγύνοντα, νύν μέν διά γραμμάτων άλλήλους 
παρηγοροίημεν, Θεού δέ δόντος καί εις όψιν έλ3εϊν τών μέν σκυθρωπών 
άπεληλαμένων συμπαιανίσομεν και σννάσομεν τά μεγαλεία Θεού 
μηκέτι μνημονεύοντες τών προτέρων, ώς ούδέ τών ώδίνων ή γυνή μετά 
τό τεκείν, μενόντων δ' ώς καί νύν τών πραγμάτων οία και ήμών δεο-

25 μένων εισέτι πυρώσεως τά κοινά καί ίδια ξυναυλίαν στησάμενοι κοψό-
με3α. 

Εϊης μοι, άγιώτατε δέσποτα, υπό Θεού τηρούμενος πολυχρόνιος. 

Ε 

Τ φ πρώην έπί τού κανικλε ίου κύρ Θεοδώρω τ φ Ειρη-
νικω. 

30 Δώμεν συγγνώμη ν άλλήλοις, φίλτατε άδελφέ, εφ' οίς προς αμφοτέ-
ρων τά μη τλητά ήδικήμε3α τήν διά γραμμάτων όμιλίαν ες ήλιους 
μακρούς ύπερ3έμενοι· ού γάρ έκ προσκέψεως ή σιγή, ίνα παρά τούτο τάς 

14-18 εί - καταλεγόντων: mihi ignotum. 19 κοινά - φίλων: prov., cf. Eur. 
Or. 735; Plat. Leg. 739 c; Diogenian. 5, 76; Karathanasis 99. 22 μεγαλεία: 
vox bibl., cf. Ps. 70, 19; Act. 2 ,11 (al.). 23-24 d>s - τεκεϊν: cf. Joh. 16, 21. 

8-9 δια$έμενον . . . διασττείραντα V 11 εί; addidi Ιβττάντας V 
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καρδίας καιώμε3α καί άντεγκαλώμεν άλλήλοις τόν άπροσήγορόν τε καί 
μή φιλάδελφου, αλλά τι παρεισενεχ3έν συγκύρημα την άγρα<ρίαν παρα-
τεϊναν άφασίαν μικρού είργάσατο, όποια πολλά ό χρόνος επάγε ι υ φιλεΐ 
καινοτόμος desi δεικνύμενος. 

5 Έ γ ω γ £ μέν ουν έσιώπησα νόσοις και συμφοραΐς έτταλλήλοις καταπα-
λαισθείς ώς ουδέποτε καί δυσχερέσιν άλλοις ώμιληκώς την Ιμήν ΐσχύν 
ύπερπαίουσι· καί τί γαρ οΰ των Ιμών φιλότιμο ν εν δεινοϊς καί δυσαχ3ές 
ώς ούχ ετερον, έπεί καί πασι μέν τοϊς έκ του κα3' ή μας τάγματος γνωριζο-
μένοις αϊ vûv ήμέραι πονηραί και επίβουλοι και κατ' ένστάτας δαίμονας 

10 άγριωποί καί δυσμείλικτοι, έμοί δε καί μάλιστα, εϊγε μή μόνον παρά τοις 
μέγα δυναμένοις άκομιστίαν εϋρομεν, προς οϋς ώς εις λιμένας ευαγκάλους 
εν νυκτί πραγμάτων κατεκολπίσαμεν, άλλ' ουδέ τόν παρακαλοϋντα 
όλως 3εώμε3α ή τόν μέχρι χειλέων περιψοφήσεωςτόνέλεοϋντασχηματιζό-
μενον, <ου) πολλού δέω ειπείν ψυχο|φ3όρον προτείνοντα κύλικα και 

15 ταύτα παρ' άπαν ετερον της ώδε πόλεως αυχούσης τό εύυδρον, την δέ 
οίνηράν έκ πί3ων άνίμησιν, ήν παρέχειν τοΙς έν λύπαις ή 3εία καί ημετέρα 
γραφή διεντέταλκε, σχάσιν φλεβός άτεχνώς και ζωτικού ρύακος αίματος 
οί ένταυ3α γνίφωνες ήγηνται. 

Κάγώ μέν ούτως εική τήν Νίκαιαν παροικών τήν σιδηρδν όντως τοις 
20 κατ' έμέ παρεπιδήμοις κάμινον καί στα3μόν άναπεμπάζω φρεσίν ετερον, 

où κα3' ήδεΐαν μεταβολή ν καί τόπων άμοιβόν άνιστόρησιν, ούδ' δπως 
άορας ποριζοίμην καί λέβητας, άλλ' ώς άκόλους μαστεύοιμι, παρ' οίς 
ζώπυρον φιλίας άρχαίας έναύεται· συ δέ τήν άγα3ήν μερίδα έκλεξάμενος 
καί κλείσας τάς αϊσ3ήσεις ώς 3ύρας άγαθω τ ω άκροτάτω συγγίνη καί 

25 πο3εΐς τό τελικώτατον αίτιον, τό μήτε τόπω χωρούμενον μήτε διαστή-
μασιν όριζόμενον, των χαμαί ϊλυσπωμένων ήμών καί άξεστων καί 
ά(να)γώγων προς άρετήν άνεπιστρόφως έχων παντάπασι. μακάριος 
ουν εΐ της ήσυχίας καί της προς έαυτόν έπιστροφής καί σνννεύσεως, δ3εν 
σοι καί τό τόν νουν άγιάζειν καί οίον οϋρανόν τι3έναι χωρητικόν τοϋ 

30 Θεού. 

9 αϊ ήμέραι πονηραί: Eph. 5, 16. ένστάτα; δαίμονα;: cf. Soph. Aias 104. 
11 λιμένα; εύαγκάλου; : cf. p. 198, 23. 12-13 ούδέ - δεώμε3α: cf. Ps. 68, 21: 
ύττέμεινα συλλυττούμενον καί ούχ ύττήρξεν, καί τταρακαλοΟντα, καί ούχ εύρον. 
13-14 ή - σχηματιξόμενον: cf. Hist. 383, 5 App. 16-17 ήν - διεντέταλκε: cf. 
Prov. 31, 6 (24, 74) : δίδοτε μέ9ην τοϊ; âv λύτταΐζ καί olvov ττίνειν τοί; έν όδύναι;. 
19—20 τήν σιδηρδν . . . κάμινον: i. e. Aegyptus, locus captivitatis Israelitarum, cf. 
Deut. 4 ,20 ; 1er. 11,4. 21-22 όττως - μαστεύοιμι: cf. Horn. Od. 17, 221-2: 
ôs πολλή; φλιησι τταραστά; φλίψεται ώμου;, αΐτίζων άκόλου;, ούκ άορα ούδέ λέβη-
τα;. 23 την - έκλεξάμενο;: cf. Luc. 10, 42. 24 κλείσας - συγγίνη: 
cf. Mat. 6, 6. 

5 κατατταλαιστή; V 6 άλλοι; : άλλήλοι; V 7 των : τό an των ? V 
14 ού addidi 16 τοΤ; : TaïsV: correxi ex Prov. 24, 74 19 εΙκή : οίκή V 
27 ά γ ώ γ ω ν V 
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Άλλ' εϊης και τά καθ' ή μας επισκεπτόμενος γράμμασιν ώς ελαίου 
ίλαρύυουσιν ούτω ταΐς συμφοραϊς κυματούμενα καί ύπερείδων εύχαίς 
ευ xaïs πρός Θεόυ σου έντεύξεσιυ. 

ζ 
Εις φ ί λ ο υ α ύ τ ο ϋ . 

5 Φασίυ Αύγαρου (οί δέ φάσκουτες || συγγραφείς εϊσι, καί τούτου εΐυαι 
οΐμαι, δυ έπιστολίω Χριστός ήμείψατο) παραβαλόυτα τ η 'Ρώμη καί τ ω 
Αύγούστω Καίσαρι συγγευόμευου μηδαμώς ραδίαυ εύρίσκειυ ύστερου 
τήυ ες πατρίδα έττάυοδου, τούτο μέυ οίς εδεδώκει πεΤραν μεγαλογνώ-
μουος άυδρός καί πραγμάτων ίκαυήυ εμπειρίαυ τω χρόνω συλλεξαμέυου, 

10 τούτο δέ καί ύποπτος φανείς ώς ει νόστου μυήσαιτο, νεωτέροις χρήσαιτο 
πράγμασιυ - ώστε και τήυ οΐκαδε ποθώυ επαυάλυσιυ καί ταύτηυ αίτη-
σάμευος πολλάκις ώς δώρου τόυ προσιστάμευον ενωτίζετο μή φιλεϊν 
Α0γαρου ες δσου καί χρήυαι Καίσαρα, ει μικροις όρίοις περιγραφομέυην 
πόλιν την Έδεσσαν καί Καίσαρος εκόυτος αύτω κληρουμέυηυ προτιμώη 

15 Καίσαρος καί της μετ' αύτοϋ συυουσίας προτίθησιν. ήναγκάσθη τοίυυυ 
δι' εύμεθόδου τιυός υποδείγματος παραστήσαι Καίσαρι ώς και παρά 
τοις άλόγοις ζωοις φίλον τ ι χρήμα πατρίς - τά γαρ Όμήρεια επη ουμε-
νουν επειθον εκείνου, ώς εοικευ, ούδέυ εΐυαι πατρίδος γλύκιου, ώς ούκ 
έμπρακτα ρήματα. θηρεύσας οΰν τώυ κνωδάλων ευια καί χούυ εκ των 

20 εκείνοις διατριβών άμησάμευος κατά καιρού θεάτρου τά μεν διαφίησι 
τω σταδίω, τήν δέ γήν κεκριμένην σνμφορηδόν ες αναστήματα διατί-
θησιυ· δθευ καί τούς Καίσαρος οφθαλμούς θεατάς τώυ δρωμέυωυ έπι-
σπασάμευος είχε μετά βραχύ ταϊς τώυ θεατρομαυώυ λαλαγαϊς τά ζφα 
διασοβούμευα, όπως έκεΤυος ήβούλετο, καί τη δε κάκεΐσε τοϋ θεάτρου 

25 περιστροφάδηυ ύπό πτοίας φερόμενα καί τέλος τ ή συνήθει γ ή προσι-
όντα κάκεΐσε συνιζηκότα καί τοϋ πλάνου παυσάμενα, τόυ δέ Καίσαρα 
διαχεόμευον ούτω καί πειθόμενον, ώς καί παρά πασιυ ερως ευτέτηκε 
της συνήθους κόνεως, καί Αύγάρω διδόυτα τήυ έπαυάζευξιν. 

Τον αυτόν τοίνυν τρόπον κάγώ, λαμπρότατε αδελφέ, της σης θέας 
30 καί συνήθειας έξηρτημένος δσα καί πατρίδος προσποιητής (τής γάρ 

άληθοΰς λαβέσθαι ούκ εξεστι) καί μή φέρειυ έ'χωυ τήυ έπι πολύ διά-
στασιυ καί πάλαι μέυ ώρμων τήν ες σέ τραπέσθαι· έπεί δ' οί κάκιστ' 
άπολούμενοι έπιζεφύριοι βάρβαροι άνίππους ήμδς καί άχρύσους αν-
έστιους τε καί άχίτωνας του καλλιστείου τών πόλεων άπεώσαντο, 

1-2 ώς - Ιλαρύνουσιν: cf. Ps. 103, 15. 3 εν - έντεύξεσιν: Rom. 15, 30. 
5 sqq . Aûyapov etc.: cf. Procop. Bell. Pers. 2, 12, 8-19. 6 ôv - ήμείψατο: cf. 
Euseb. Hist. Eccl. 1,13; Hist. 453, 15-8. 18 ούδέν-γλύκιον: cf. Horn. Od. 9, 34. 

14 aÙTφ : αύτοϋ V 
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ττεζοττορεΐν δέ ού σθένω λυγρώ και γυομόρω γήρα βαρούμευος, ούτε 
μήυ τέχνας Δαιδαλείους έπίσταμαι, ούδ' Aúyápou βέβριθα μηχανή-
μασιν άλύπως την ές σέ μου μεθοδεύουσιν έξοδον, κατά τούτο τ ω πτερό-
ευτι λόγω διακονώ χρώμενος προσφθέγγομαί τε τά εξ έθους και προσ-

5 πτύσσομαι τά απόδημα, ειπείν δέ καΐ καττυόν εκ τώνδε των γραμμά-
των ώς ττυρσόυ αίρω σοι άντιφιλεϊν είδότι ούκ ελαττον, οποίον 
πάλαι και 'Οδυσσεύς ιδεί ν έγλίχετο της πατρίδος έκθρώσκοντα. γέυοιτο 
δέ και δι' ομιλίας αύτοπροσώπου σοι εντυχεΤν καί της σης άπολαΰσαι 
καλοκάγαθίας τρανότερον. 

Ζ 

10 Τ ω θ ε ί ω τ ο ϋ β α σ ι λ έ ω ς κυρ Β α σ ι λ ε ί ω τ ω Κ α μ α τ η ρ ώ . 

ΟΙδα σιωπήσας εφ' ίκανόν μηδέ τη ση διά γραμμάτων προσομιλήσας 
μεγαλειότητι· πλην ούχ ώς έγνωκώς έξομολογείσθαί σοι, δταν άγα-
θύνης μοι, διεπραξάμην ώδε τό μή παρά τ ω Δαυίδ επαινούμενον πόρρω 
γαρ ήμεϊς τοιασδε καί φιλίας και διαθέσεως και διεστήκασι των κολάκων 

15 καί των βατράχων κατά διάμετρον τά ημέτερα, κόλακες μέν γαρ προς 
τάς λήψεις όρώσι καί που πότοι γίνονται, διιχνεύουσι, βάτραχοι δέ 
ταΐς ίλύσιν έγκαλινδούμενοι κραύγασοί τε είσί καί λαλαγοΰσι διάτορον 
εΐ δ' έκάτεροι άποβάλωνται, οί μέν τά κέρματα, οι δέ τά τέλματα, την 
άφασίαν κατά κράτος ασπάζονται καί των φίλων πρώην διατριβών 

20 άπανίστανται. ημείς δέ καί πρότερον έν τη εύθηνία ημών βραχέσιν εκ 
τών μεγιστάνων τον νουν προσείχομεν καί τούτων, ούς ηδειμεν λόγω 
καί παιδεία χαίροντας καί τ ω δικαίω μερίδα βραβεύοντας, ών ό κρά-
τιστος άμα και βέλτιστος ήσθα σύ καί ούχ έτερος· καί νύν δέ ταπεινω-
θέντες καί πάντων έκπεσόντες ύπό τών καταρατοτάτων έσπερίων 

25 εθνών και μήτε πόλιν μήθ' έστίαν μήτε τι τών άλλων έχοντες, ών απα-
ραιτήτως χρήζουσιν άνθρωποι, ούδενί προσηρμόσθημεν ές δεύρο τών 
έναντίως εχόντων προς αρετή ν, αλλά καί πάλιν σοι πρόσιμεν καί σοΰ 
μόνου δίκην κιττών έξεχόμεθα καί δι' όσα μέν εύ ποιεΐν ημάς προϋθου 
πολλάκις λαθικηδή μετιών φάρμακα, ουκ ελαττον δέ διά τήν σήν έμπει-

30 ρίαν καί φρόνησιν καί την άδολον φιλίαν καί την χρηστοήθη ψυχή ν. 
Έσιώπησα μέν oùv, ϊνα τον λόγον έπαναλάβοιμι, ούχ ότι μή τών 

ή τη μένων τετύχηκα, έπεί μηδέ παρά σοί, παρά δ' ετέρων εκείτο γού-

1 λυγρω ... γήρα: cf. Horn. II. 5, 153. γυομόρω: cf. p. 112,22. 2 τέχνας 
Δοαδαλείου$ : cf. Lucían. Imag. 21 ; supra p. 61, 5-6. 3-4 τττερόεντι λόγω: pro ho-
mérico ilio επεα τττερόεντα, II. 1, 201 (al.). 5-7 καττνόν - έκδρώσκοντα: cf. Horn. 
Od. 1,57-9. 12-13 Ιξομολογεϊσ3αι-μοι: cf. Ps. 48,19. 20 âv-ήμώυ: Ps. 29, 7. 
29 λα3ικηδή : cf. Horn. II. 22, 83. 32 -p. 210, 1 ττσρά - γούνασιυ: cf. Horn. 
Od. 1, 267. 
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νασιν ή τούτων περάτωσις, άλλ' ώς μή δοκιμάζων ύπέρ το δέον όχλεϊν 
τήν σήν ευγένεια ν. εν μέν oöv τούτο της σιγής αίτιον δεύτερον δέ 
κάκεΐνο και άλη3έστερον, είδώς σε και τόν λοιπόν άπαντα χρόνον τήν 
νηστείαν ιτερί πλείστου τιθέμενου καί μηδέποτε ταύτης άπορρηγνύ-

5 μενον, μάλιστα δέ τοις έ3ίμοις αύτής κατά τόν τεσσαρακονθήμερον 
καιρόν προσανέχοντα και μή μόνον τά εις προσευχή ν καί μελέτη ν των 
•θείων λογίων έξακριβούμενον, άλλά καί τω προφορικω λόγω μέτρα 
διδόντα καί τάς των συνή3ων ομιλίας στα3μω ύπάγοντα, άπειπάμην 
όλως πρός έμαυτόν έπιστρέφειν σε κα3άπαξ προ3έμενον διά νοός καί 

10 σιγής Θεώ συγγίνεσ3αι καί φαντάζεσθαι τό 3ειότατον φως, τό πο3ει-
νότατον κάλλος, τήν των νοερών ομμάτων αύγήν, τήν άκήρατον 
άγαλλίασιν, και τάς άκοάς δέ σου καταβομβειν πραγμάτων άνονήτων 
ένηχήσεσιν. 

Τάχα δ' αν οϋδ' άρτίως έδεδώκειν τήν χείρα γράμματι, εΐ μή άκρι-
15 βώς ήπιστάμην σε καί των ημετέρων φροντίζοντα καί λόγον δούναι 

και λαβείν γλιχόμενον où γαρ έρών των άνω καί πρώτων έλλάμψεων 
ήδη καί του των εγγείων προνοεϊν άφίστασαι, άλλά κατά τους άνα-
βαίνοντας καί καταβαίνοντας επί της Ιακώβ κλίμακος αγγέλους καί 
της 3ειοτέρας αναβάσεως έξέχη και τοις κα3' ή μας άν3ρωπικώς συγ-

20 κατιών ομιλείς άμφοτέρω3εν συλλέγων τά πρόσφορα, έκεϊ3εν μέν τήν 
κατάληψιν του όντος, ώς άν3ρώπω εξόν, ενταϋ3α δέ τήν σώτειραν 
των πλείστων πρόνοιαν· |] οίδας γαρ ώς και χαίρων τοις ήμετέροις 
δόγμασι τήν μέν ψυχή ν έν ταΰτότητι μένουσα ν καί τροπής άπαρά-
δεκτον, άλλοιωτόν δέ τό σώμα και πά3εσιν ύποκεί(μενον) πληρού-

25 μενόν τε και κενούμενον κατά τήν τού πεινήν καί διψήν δύναμιν, άμέ-
λει καί τό εξ έναντίων σύν3ετον φύσεων πή μέν ταΐς προς τό χείρον 
κατασπώμενον όρμαΐς ώς μη δ' εννοιαν εχειν Θεού, πή δ' ώς επί ζυγού 
ταλαντευόμενον καί ροπής επί τό κάτω μετέχον καί άνω διά τό πνεύμα 
φερόμενον καί νεΰον προς τό κέντρο ν τήν γήν καί προς τό 3ειον κάλλος 

30 άναπτερούμενον. κατά γούν τούτο και ό τού πνεύματος άνθρωπος, 
καν έως των ούρανίων επελαφρισ3ή | πτυχών, καν τω κρείττονι μέρει 
πάντα χαρίσαιτο, ·ούκ εστίν όπως ούχί καί των ώδε έπέστραπται καί 
ταΐς μολιβδίσι μέν τού σώματος άν3ελκόμενος, τά πλείω δέ τοϊς αυτού 
δεομένοις έπικαμπτόμενος· ούδέ γάρ ή τοιάδε των άν3ρώπων 3έωσις 

35 έξαν3ρώπισις. 
Κατά ταύτά τοίνυν καί συ μή ώς άνθρωπος άπο3νήσκειν προ3έ-

μενος, άλλά υιός υψίστου δι' αρετής γεγονέναι, καί αναβάσεις έν τή 

12—13 Tàç - ένηχήσεσιν: alludit ad 2 Co. 12, 4: ήκουσεν άρρητα βήματα. 
17—18 κατά - άγγέλουζ : cf. Gen. 28, 12. 31 έως - έιτελαφρισά^ : alludit ad 2 Co. 
12, 2: οίδα αν3ρωττον ... άρτταγέντα iws τρίτου ουρανού. 37 uiòs ύψιστου: 
Luc. 6, 35. 37-ρ. 211,1 άναβάσεΐΐ - διατιθέμενο;: Ps. 83, 6. 

23 έν : is V 
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καρδία διατιθέμενος ουδέ των εν κοιλάδι τοϋ κλαύθμωνος άπερριμμένων 
ημών έπιλέλησαι, αλλά και τά καθ' ήμδς είδέναι ποθείς, όπως τώυ 
πραγμάτων ένδιδόντων και της από σοϋ προμηθείας άξιωθήσονται. 
ΐσθι τοίνυν ώς του πρωτοβεστιαρίου καταλαβόυτος τήν Νίκαιαν ΰπηρε-

5 τήσαμεν τά τω άνδρί προς βουλή ν · και τω μεν δοκεϊν ηύχαρίστησεν 
ήμϊν και κατένευσε συνάρασθαι προς τήν παροχή ν τοϋ πολυαιτήτου 
προσοδίου, ετι δέ άορισταίνει τά της υποσχέσεως και ήμεΐς λιμω άπολ-
λύμεθα. εί δέ καί γυναικί συνεζεύγμεθα αφρονι, ίσως αν καί τά προς τον 
Ίώβ Οπό της έκείνω συνούσης ήνωτισάμεθα ρήματα, „μέχρι τίνος 

10 καρτερήσεις λέγων ιδού άναμενώ χρόνον ετι μικρόν προσδεχόμενος 
τήν ελπίδα της σωτηρίας μου," καί τά έξης μικρόψυχα ρήματα, αλλά 
ταύτα μέν ουτ' αυτός χειλέων προήσομαι πώποτε (ϊσημι γάρ τήν 
εν έρήμω κατάστρωσιν του γογγυστού Ισραήλ) καί τή γυναικί δέ 
τονθορυζούση δριμέως ένιδών έπιπλήξαιμι, ίνα μή μόνον άκερδώς, 

15 άλλά καί λίαν έπιβλαβώς πειραζώμεθα· τό δέ σόν δραστικόν εν λόγοις 
καί δεξιόν έν πράξεσι κάπί πασιν αϊδέσιμον άρωγόν προβαλοϋμαι. 
πέποιθα yáp, ώς εί γενναίως βουληθείης, δυνηθείης πείσαι τήν έπ' 
έμοί συστείλασαν τό φιλόδωρον καί ραδίως ούτω μεταβληθεϊσαυ έκ 
λαμπρδς σχέσεως εις άντίρροπον παρόρασιν εί μέν γάρ όλον χάρις 

20 τό δοθησόμενον, τίς ήμών πρός ύποδοχήν χάριτος έπιτηδειότερος πολυ-
τεκνία εύθηνουμένων και συνήθεια τή έκ προγόνων δικαιουμένων, 
ειπείν δέ και προς εύχαριστίαν ετοιμότερος; εΐ δέ καί δουλείαν ή δόσις 
βούλεται, ουδέ προς ταύτη ν άποσπούδαστα τά ήμέτερα' εί δέ μηδέτερον 
τούτων, ανεύθυνος ή άπόφασις. καί τίς ή μή συμπληρουμένη εργω 

25 κατάφασις άνδρα καθυβρίζουσα πένητα, ίσως δέ καί Θεόν δι' αυτόν 
παροργίζουσα, ώς διδάσκει με Σολομών ούτωσί παροιμιαζόμενος* 
,,ό άτιμάζων πένητα παροξύνει τον ποιήσαντα αύτόν". 

Εΐης μοι πολυχρόνιος υπό Θεοϋ φυλαττόμενος. 

Η 

Τ ω π ρ ώ η ν επ ί τ ο ϋ καν ικλε ίου κυρ Θεοδώρα) τ ω Εΐρηνικόρ. 

30 Ώ ς άπόλοιτο, τριπόθητε αδελφέ, ή τήν καθ' ή μας ήπειρο ν καί 
άλμη ν κακών άδιηγήτων έμφορήσασα στρατιά, τοΰτο μέν ιππεύουσα, 
τούτο δέ πειρατεύουσα· ιδού γάρ καί τοις έπιστολιμαίοις έπεφύη γράμ-

1 κοιλάδι τοΟ κλαυάμώνοξ: Ps. 83, 7. 8-11 εί - βήματα: cf. lob 2, 9-9a. 
12-13 τήν - Ισραήλ: cf. Ps. 105, 25-6. 27 ó - αύτόν: Prov. 14, 31, ubi pro 
άτιμάζων: συκοφαντών legitur. 

24 συμττληρονμένω V 29 Toüom. Coxe, Catal. Bibl. Bodl. 31 στρατιά: 
στρατηγία Β 
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μασι κατά βυ3ών ταυτί έκτινάσσουσα και φ3ονεΐ toîç O t t 1 αύτης ά-
πανταχή κεχυμένοις ήμϊν καί τώυ διά προσρήματος βραχέος φιλοφρο-
συνών τε καί δεξιώσεων, ώστε Ποσειδώυι καί Τρίτωσιυ έπιστέλλομεν και 
γράφομευ άντικρυς κα3' υγρών καί κατά ρουν έτέρως τά γραφόμευα φέρε-

5 ται καί δυστυχοΰμεν έπιμδλλον ούτωσΐ τό άττρόσφ3εγκτου οία μηδ1 εν 
ύδασι τούτοις αλλήλους ΐνδάλλοντες. δεήσει τοίνυν ήμϊν άπάρτι όιστοΟ 
Άβάριδος καί περιστερών Άσσυρίων καί της τοϋ Σύλλα κορώνης, 
αϊ διαφέρειν άερίως έπιστόλια γράφονται, καν ουκ εχω καί ραδίως 
πιστεύειν τοις γράφουσιν, ή γουν Δαιδάλου μεγαλουργού διατήκοντος 

ίο κηρόν καί διαπλάττοντος πτέρυγας καί διιόντος αόριστον πέλαγος ή 
Περσέως υπέρ γης φερομένου καινοτέροις κουφίσμασιν ή γουν άρβυλο-
πτέρου Έρμου, οϋ καί τά γράμματα λέγονται· ει δ' έτέραν αυτός έπίστα-
σαι μέ3οδον, καί σεαυτόν αδικείς και ήμδς, μάλλον δέ ημάς τά πλείονα, 
μήτε γραμμάτων αρχόμενος μήτε τώ ευρέματι χρώμενος. 

15 "Αλλα μέν, ώς οϊσ3α, λεόντων όρμήματα, άλλα δε πι3ήκων μιμή-
ματα· καί σοϋ μέν γενναία τά περί λόγους σκιρτήματα καί συν ηδονή 
3αυμαζόμενα, τά δ' έμά μιμηλά τε καί άγεννή καί κρίνοντά πως άγα-
πητόν, εΐ καί πρός έμφασιν ϊδωσιν ήγοϋ τοίνυν βρυχημάτων λεοντείων 
αυτός καί υπηχήσω πι3ήκειον, ή γουν άσμάτιον άναβαλοϋ μελιχρόν 

20 κατά τήν 'Ηχώ την φιλόμολπον καί τό ταύτης ΰστερόφωνον άντι-
πέμψω σοι, ή καί ώς σκιά παρέψομαι σώματι· ουκ άγα3ή γαρ ερις 
ήδε βροτοϊσι, οΰδ' έραστών ήκριβωκότων αγάπης όργια, βλακευο-
μένων δέ και άκκιζομένων τεχνάσματα τό προσφωνεΤσ3αι πρώτως 
ζητεϊν, εΙ3' οϋτως άντιπροσφ3έγγεσ3αι τά ύστάτια. καί άλλως δέ, 

25 ώσπερ πρώην τάς πρεσβυτέρας έκαρποϋ τιμάς και τάς μείζους έπάτεις 
άναγωγάς, ή νίκα τά μαλακά φορών έν τοΤς οϊκοις τών βασιλέων δι-
έτριβες καί προήγορος ώρώ καί προεξάρχων της κα3' ημάς όμηγύρεως, 
ούτω καί νυν μετά τήν εξωσιν ημών καί προνόμευσιν κατά βα3μίδας 
πλείονας ημών έξαρ3είς ώς καί βασιλεϊ προσκολλη3είς άϊδίω καί μελέ-

30 την 3ανάτου τόν βίο ν 3έμενος μή μέταιρε τά τε3έντα δρια είδώς καί 

4 κατά (5οΰν . . . φέρεται : non metaphorice, uti in prov., sed έτέρωζ i. e. sensu 
litterali, qui hic cum sensu proverbii minime congruit ; cf. p. 202, 20. 

4 γράψομεν . . . KaS' ύγρών: prov., cf. p. 6 1 , 4 . 6—7 όιστοΟ Άβάριδος.· 
cf. p. 86 ,17 . 7 τοϋ Σύλλα Κορώνης : nescio quo auctore hic usus sit noster; 
cornix, de quo Aelian. Nat. Anim. 6, 7 (cf. Apost. 9. 87), non Sullae, sed Maris, regis 
Aegypti, erat. 9 - 1 0 Δαιδάλου - πέλαγο;: cf. p. 61, 5 - 6 . 1 1 - 1 2 Περσέως -
Έρμου : cf. p. 66, 2 4 - 5 . 12 où - λέγονται: cf. Plut. De Isid. et Osir. p. 352 A. 
20 κατά - 'Ηχώ: cf. p. 14, 6. 21 obs - σώματι: fort .prov. ; cf. p. 216, 21. 
21—22 ουκ- βροτοϊσι: cf. Hes. Op. 24, ubi autem negatio deest; vide etiam Hist. 314, 2. 
26 τά - βασιλέων: cf. Mat. 11, 8 ; Luc. 7, 25. 2 9 - 3 0 μελέτην Savórou: cf. Plat . 
Phaed. 80e-81a . 30 μή - όρια: cf. Prov. 22, 28. 

11 άρβυλοτττέρων V Β 18 ήγοΰ : ή γοϋν V 20 ήχήν Β 26 άνα-
γωγούς V Β 
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τό θείον μή διά τι προηγησάμενον τά δντα παραγαγόν, άλλ' οικεία 
φιλανθρωπία κινούμενον καί τάς άηδόνας και τάς χελιδόνας όρων, 
καν μή τις αύταΐς παραβαλεί τερφθησόμενος καί των καινών τερετι-
σμάτων άκουός όφθησόμενος, τάς μεν μελεαζούσας, τάς | δέ περιτρυζούσας 

5 καί περιπαθώς όδυρομένας τά μή θεμιτά τού Θρακδς άνδρίσματα-

τοιούτον έπί πασιν ειναί σε βούλομαι, πρόχειρον καλόν, αγαθόν άλλό-
τριον, αέρα ζωογόνον, φαυσίβιον ήλιον, ή και κατά ποιητικού άνδρα 
είττεϊν, μακάρεσι μεν εσιδεϊν έναλίγκιον, τήν δε καρδίαν αλοιφή θειοτέρα 
έπίχριστου. 

10 Πλήν ούδ' αύτός φανείην τοΟ επιστρεφομένου παντελώς ανεπίστρο-
φος" τούτο yàp ούδέ Θεός ούδέ φύσις βούλεται, δτι μηδέ μάτην παρ-
ήκται τά όντα, άλλ' ενεκά τουτάγεγενημέναγεγόνασι. τά δ' ήμέτεραϊσθι 
και τών τού Πλάτωνος νόμων άτημελέστερα καί δι/σπραγώς ώς πρό-
τερον έχοντα καί μόνης τής άπό Θεού δεόμενα παρακλήσεως· εΐ δέ τι, 

15 παρ' δ ένωτίζη, φήμη τις όγυώμων περιιούσα διαθρυλλεΐ, εα τήν κωτί-
λον ληρεϊν - ώσπερ κόγώ, ην άκούσαιμι· „ώδε ή εκεί ó Χριστός", καί 
ώς άνένηψε τού κάρου και τής μέθης άνέθορεν ó προσδόκιμος ή γούν δ 
μελάμπυγος Άνταΐον καταπαλαίσας καί προς τά παλιμφυή τής "Υδρας 
άγωνιεϊται κάρηνα συνέριθον προσειληφώς τον Ίόλεων - μή μόνον 

20 δέ τήν ύφ' ενός καί δύο καί τούτων κακοσχόλων φημιζομένην, άλλά γ£ 
καί τήν παρά πλείστων, ώς δρώ, βαζομένην ώς yàp δίδωσιν έννοεϊν 
έαυτήν προδιδούσα, καί τού τάληθή μυθίζειν έκπέπτωκε καί τδ θεδς 
είναι παρά τούτω δικαίως άπώλεσε. 

Τδν επί τω μακαρίτη Βελισσαριώτη γρα<ρέντα λόγον πολλάκις σοι 
25 εστειλα,δ δέ κατά φυγάδα προφήτη ν ένηκοντίσθη βυθω τάς σάς έκδιδρά-

σκων δψεις, ώς εοικε, καί δεδιώς, μή παροραθή εϊτε μή ν έξουδενωθή διά τήν 
οίκείαν άπρέπειαν ώς εκείνος διά τδ πεσειν τήν τής προφητείας μεγα-
λοπρέπειαν. πάλιν ούν άπέσταλται καί γενού δικαστής ήμερος άφο-

18 μελάμ-m/yos: virilis, sicut λευκόττυγο;: effeminatus, cf. Schol. ad Aristoph. 
Lysistr. 802; Hsch. λ 739 et μ 641; Suda μ 449; App. Prov. 3, 62. 

2—5 τάς (pr.) - άνδρίσματα: cf. p. 48, 24. 8 μακάρεσι - έναλίγκιον : ex variis 
vocibus hom. compositum, cf. Od. 24, 371: 3εοϊς έναλίγκιον άντην ; μακάρεσι = 
Seoïs, Od. 1, 82 (al.); έσιδεΤν = άντην, cf. e. g. Od. 3, 246 cum 2, 5. 13 τών -
άτημΕλέστερα: videtur prov.; mihi ignotum. 16 ώδε - Xpicrrós: Mat. 24, 23. 
18 Άνταΐον κατοπταλαίσα;: cf. supra p. 58, 10-2. 18—19 ττρό; - Ίόλεων: cf. 
p. 59, 30. 2 2 - 2 3 το - απώλεσε: alludit ad Hes. Op. 763-4. 2 5 - 2 8 κατά-
μεγαλοττρέττειαν : cf. Ion. 1, 3; 2, 4 et 4, 1. 

2 καί τά; alt. : δέ καί Β 4 τττερυγιζούσας V 8 3ειοτέρα om. Β 
13 τών : τά Β 19 αγωνίζεται B a o καί post ττροσειληφώ; add. Β τον B s 
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ρών και προς του καιρόν (εντός γάρ | |τώ ν πένθιμων ή μερών άνεγνώσθη) 
καΐ προς τό ημέτερου έυ τοις τοιούτοις μή εύσθενές, είπεΐυ δέ και τάς 
θλίψεις, αϊ πολλαί καί πάντοθεν έπεισρέουσαι μή μόνου τού γράφειυ, 
άλλα και τοϋ οικείου ονόματος ποιούσιν έπιλανθάνεσθαι. 

Θ 

5 Τφ μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η Θεσσαλονίκης κυρ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ω τ φ 
Μ ε σ ο π ο τ α μ ί τ η . 

Εί καΐ σιωπώντος Μωσέως ακούει Θεός, μήδέ συ τάς γραφάς ταλαν-
τεύωυ καί λογιστεύων τά έπιστόλια ούτω πάρεχε καλάμω την χείρα 
και παρηγορεί τοις γράμμασιν, άλλά τούτο μέν της βραδυτήτος καί 

10 της ίσχνοεπούσης γλώττης συγγνώμην διδούς, τούτο δέ καί ώς κά-
λαμου οίκτείρωυ συντετριμμένον, ειπείν δέ καί ύττ1 ανέμων των πει-
ρασμών ριπιζόμενον, καλοΐς καί γενυαίοις ύπέρειδε ρήμασιυ. où yàp 
εις έπικουρίαυ γράφεται καλαμίυηυ ούδ' είς αύλίσκου κρίνεται δλως 
λεπτόν ήχούντα καί άκαρπα στωμυλλόμενου ή σή γλώττα καί τά 

15 εκ ταύτης προϊέμευα φθέγματα, αλλ' ώς κάλαμος γραμματέως όξυγρά-
φου έπιποθεΐται διαχαράττωυ τοις φίλοις ήμΐυ όπόσα τού παυτός 
άλλαττόμεθα. 

Τ φ μ ε γ ά λ ω σ α κ ε λ λ α ρ ί ω κύρ Μιχαήλ τ φ Α ύ τ ω ρ ε ι α ν φ . 

'Αδελφέ καί δέσποτα πάμμεγα σακελλάριε· πολλάκις έυευφράυθηυ 
20 τοϊς περί σού άκούσμασι. τά μέν γάρ πρώτα φήμη διαδραμούσα καί 

διαγγείλασα τη ΤΤρούση παραβαλεΐυ σε ήδυνε τά καθ' ήμας ώς όπόσον 

4 του - έπιλαν3άνεσ3αι : prov., cf. Lucían. Tox. 6: Sccttov γοϋν τούνομα έκαστο; 
άν αυτών έπιλάΒοιτο του πατρό; (ή τά ; Όρέστου καί Πυλάδου πράξει; άγνοήσειεν) ; 
vide etiam Otto, s. ν. Nomen 1. 7 καί - Θεό;: nescio quem locum S. Script, denotet, 
vide autem Theod. Sync., ed. Sternbach, Anal. Avar., p. 9, 6 - 7 : σιωττώση δέ τη φωνή 
KccSà Μωση; ò πρώτο; έβόα προ; Κύριον, ή νίκα την κιβωτό ν Ιποίει τοΟ λαοϋ προπορεύε-
σ3αι (etc., cf. Num. 10,34) ; Greg. Ant. p. 383, 15-17 Bachmann-Dölger : ούμενοΰν 
γάρ ούδέ Mcoafjs έκεϊνο; ό πάνυ μόνο; απάντων καί σιγδν σεμνυνεϊται καί Θεόν εχειυ καί 
σιωπώντο;άκούοντα; καί σιωπώντων άκούει Θεό; legitur 4 Mac. 10,18. 10—11 ώ ; -
συντετριμμένον : cf. Mat. 12, 20 (ex Is. 42, 3). 11-12 ΰπ' - βιπιζόμενον: alludit 
ad Mat. 11, 7 (cf. Luc. 7, 24), ubi pro σαλευόμενον: ριπιζόμενον legitur. 13 έπικου-
ρίαν καλαμίνην: cf. ρ. 50, 36. 15—16 ώ; - όξυ/ράφου: cf. Ps. 44, 2. 

7 εί δέ σιωπών τό Coxe, Catal. Bibl. Bodl. 15 φ3έγματα : βήματα adscripto 
in mg. φ3έγματα Β 18 Τώ Αύτωρειανώ: suppl. 
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μή εξεΐναι ειπείν έπειτα ò γαμβρός άφικόμενος, επί δέ τούτω την ες 
Νίκαιαν στειλάμενος ό καλός τα πάντα Στιλβής καί προσαγορίας coró 
σοϋ διενεγκόντες αμφότεροι ού σκιρτδν μόνου έπέρρωσαν, αλλά γε 
καί πρός έρωτα θερμόν όψεως της σης διηρρένωσαν. επεί δέ δυσχερή 

5 τά της μεταβάσεως τοις μηδέ πτωχικοϋ όναρίου πρός έπίβασιν ευττο-
ροϋσιν ήμϊν, πεπόν3αμεν ταύτόν άετώ τάς μέν πτέρυγας πρός πτήσιν 
διευδετίζοντι και πλειστάκις αυτάς διαίροντι, μηδέποτε δέ καί μετα-
χωρούντι καί κουφιζομένω πρός ύψος αΐ3έριον έκ του τούς πόδας 
συνέχεσ3αι. φεύ της των κακών τηλίκης έπιφοράς, εΐ καί χάσματα καί 

10 διαστάσεις ήμϊν άναρρήγνυσιν, εξ ών συμμίξαι τοις φιλοϋσιν εΐργό-
με3α. 

Ό γοϋν ώς εν δευτέροις τοις πό3ω κάμνουσιν ϊαμα, την όμιλίαν 
άφοσιούμε3α γράμματι καί προσπτυσσόμε3ά σε καί πόρρω3εν άγαλμα 
δια της συνεχούς μνήμης της σης έμφερείας εν τη ψυχή στήσαντες και 

15 προσφωνούμεν περιχαρώς· ,,ήλυ3ες τό καλόν φάος, τό τοις άγαπώσιν 
έπέραστον πράγμα καί όνομα." 

Κα; ήμεϊς μέν ούτως· σύ δέ καί πλεϊόν τι δήπου3εν ένδεικνύμενος, 
εύ οϊδα ώς ού μόνον άν3όμοια δράσεις, αλλά κάν ταΐς πρός τόν Θεόν 
σου έντεύξεσι μνείαν καί ημών ποιήσεις, ίνα προ του άπελθεΐν άναψύ-

20 ξωμεν. κατά γάρ ύπέραντλα σκάφη μικρού βυ3ώ παραπεμφθήναι 
κινδυνεύομεν άπογνώσεως πάσης άποκέλσαντες εύ3υμίας καί πρός 
ούδένα παρήγορον ώς εις εύάγκαλον λιμένα κατακολπίσαι δυνάμενοι, 
αλλ' είκαίως ούτως όσα καί μικρός κόσμος, όπερ έπ' άν3ρώπου λέγεται, 
ψεκάδας καί δρόσους δακρυοέσσας έκ της ξηράς τών ένεστώτων κακών 

25 αναφοράς ώς ές ούρανόν την κεφαλήν άναπέμποντες καί δια τών οφθαλ-
μών προχέοντες κάτωθεν, ειπείν δέ καί τόν νούν ώς άλλον έκπυρούντες 
αϊ3έρα ταΐς τών στεναγμών καπνώδεσιν άνασπάσεσι καί δαλούς 
καί δοκίδας άπο3λίβειν βιάζοντες ούκ είς εΐκόνισιν άστέρων ρίψεως, 
άλλα της έπί τό μή δέον τούτου περιτροπής, καί μηδέποτε πραγ-

30 μάτων ληξιπόνων διαχυθήναι έχοντες αΐ3ριότητι, πειρασμών δέ 
κύμασιν άεί καταβαπτιζόμενοι, α πάντα φανταζόμε3α κοπάσαι καί 
γαλήνην μετρίαν δέξασ3αι, εΐ της σης συνουσίας ώσπερ ισημερινής 
εύωρίας έπιληψόμε3α. 

Είης μοι φυλαττόμενος ύπό Θεού πολυχρόνιος. 

15-16 τό-όνομα: cf. ρ. 14,13. 

15 fiXuSES - φάο;: cf. ρ. 102,18. 18-19 κάν - ποιήσεις : cf. Rom. 15, 30, Eph. 
1,16et 1 Th. 1,2. 23 μικροί κόσμο;: iam apud Democritum, cf. Diels-Kranz" 
68 Β 34 (II p. 153, 8). 24 δακρυοέσσαΐ: cf. Horn. Od. 24, 323 (al.). 

1 τοΟτο Β 4 εύχερή Β 13 σε : τε Vs : δέ Β 16 έπέραστον Vs 23 λέ-
λεκται Β 28 ούκ : ούχ Β 
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ΙΑ 

Προς τ ό υ θε ίου τ ο υ β α σ ι λ έ ω ς κυρ Β α σ ί λ ε ι ο υ τ ο υ Κα-
μ α τ η ρ ό υ μ έ λ λ ο υ τ α ά π ε λ θ ε ΐ υ είς Ά ρ μ ε υ ί α υ επ ί τ ω ά π ο -
κομ ίσα ι υύμφην τ ο υ Λεβούυη τ ή υ θ υ γ α τ έ ρ α τ ω β α σ ι λ ε ϊ 
κυρ Θ ε ο δ ώ ρ ω τ φ Λάσκαρ ι . 

5 Υυχαΐ τώυ πραγμάτωυ οϊ καιροί τοίς πάλαι καλώς ώυομάσθησαν 
ούκ άπροσφυώς δ' άυ και υόες των πραγμάτωυ ρηθεΤευ οί πολυπειρία 
χαίρουτες άνδρες και σοφοί τά θεία και άυθρώπιυα πράγματα, έπαιυε-
τέος μέυ γαρ και καιρός αρμόδιος τοις πράγμασιυ έφιστάμευος καί 
σφίσιυ όμόστολος και συμφυής κριυόμευος, έκ δε του πλείουος βελτίωυ 

10 άυήρ συυέσει διαπρεπής και μετά υοϋ τοις πράγμασιυ έγχειρώυ· εις 
τί γαρ άυ τοις άυθρώποις συμβαλεϊται καιρός, επιτήδειος μέυ έπιώυ 
καί τοις προκειμένοις συμβαίνων πράγμασιυ, ούκ έχων δέ τον προσ-
φόρως αύτφ χρήσιμου, αλλ' είκαίως παριππευόμευος και προς μηδέυ 
όυησιφόρος τοις ραθύμοις κριυόμευος ; 

15 Εΐ γοϋυ ούτω ταύτα, τίς άρα, κράτιστε άυδρώυ και σοφώτατε, καί 
θείε μέυ τά προς κήδος τω βασιλεϊ, θειότατε δέ τά εις αρετή υ, μεγαλ-
επηβολώτερος ή εμπειρότερος εσται σου καί γυώμωυ αυτικρυς τώυ 
συμπιπτόντων εκάστοτε και υοϋς πραγμάτωυ αληθώς άρχικώτατος; 
ός ούτω μέυ χρουία τριβή, ούτω δέ πολιωτέρα μαδήσει τήυ τών ούτω υ 

20 γυώσιυ ήκρίβωκας, ώς ταϊς μεγίσταις άεί τώυ ύποθέσεωυ συυεισέρ-
χεσθαι καί παρέπεσθαι ταύταις ή συυάπτεσθαι ώς αί σκιαί τοις σώμασι, 
καί τούτο μέυ καθηγητής τώυ πρακτέωυ ίζάυειυ, τοΰτο δέ καί αυτερ-
γάτης εν τοις πλείοσι δείκνυσθαι. 

Τώυ γαρ κοιυώυ πραγμάτωυ υοϋ καί χειρός δεομέυων, τοις μέν 
25 "Αρεος έργοις ô κράτιστος ήμών βασιλεύς έαυτόυ άπέυειμε και διαμα-

χόμευος τοις κύκλω βαρβάροις ού δίδωσιυ Οπυου τοις όφθαλμοϊς ούδέ 
τοις κροτάφοις άυάπαυσιν, σέ δέ τοις πράγμασιυ εφιστά τοϊς προσδεέσι 
ρήτορος γλώσσης καί χειλέωυ προϊέυτωυ αύδήν λειριόεσσαυ ύπέρ τόυ 
Πύλιου έκεϊυου Νέστορα, ώστε καί στείλασθαι μέλλεις ιδού δολιχήν 

5 ψυχαί - καιροί: prov., cf. Apost. 9, 42. 19 πολιωτέρα μα3ήσει: cf. 
Plat. Tim. 22 b: μά$ημα ιτολιόν. 21 ώς - σώμασι: cf. p. 212, 21. 26-27 o ù -
άνάπαυσιν: Ps. 131, 4. 28 λειριόεσσαν — Νέστορα: cf. Horn. II. 3, 152 et II. 
1, 248-9. 29-p. 217,1 δολ ιχήν-τε : Horn.Od. 4, 393. 

OPFM 

2-4 άττοκομίσαι νύμφην τώ Λεβούνη την θυγατέρα τοΟ βασιλέως κύρ Θεοδώ 
ρου τοϋ Λάσκαρι Ρ F Hei: id., sed κάλως ή pro βασιλέως κύρ Μ 4 Λάσκαρη Ο 
6 τών om. Ο 10 εύχειρων Μ 12 τον : τών Ο 13 τΓαρππτεύων Ρ 
•προς F s 16 μεγαλ' έτπβουλώτερος Ο 21 ταύταις ή συνάτττεσ3αι om. Ο 
25 ειτένειμε Ο 29 στείλασ3ε Ο 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑ 217 

όδόυ άργαλέην τε, ού τοσούτον νυμφαγωγός όφθησόμευος κόρης άρι-
στογενείας και καθ' αίμά σοι προσωκειωμένης και συναφείαις έπιστα-
τήσωυ ταϊς άρχικαΐς, δσου συναρμόσω ν eïç εν κατά συνδέτην λίθο ν 
άκρόγωνον έθνος πάλαι μεν ύπόσπονδον 'Ρωμαίοις καί φίλιον, ού 

5 προ πολλού δ' άπορραγεν ημών και καθ' αύτό διοικούμενου, έθνος 
ούκ άρειμάνιον μόνον, άλλα καί την τού φρονήματος διπλόην όσα και 
χλαΐναν δίχρωμο ν περικείμενον καί καθ' αΐρεσιν ημών διιστάμενον. 

Έπόθουν μέν ούν συμπαρεϊναί σοι καί αύτός καί συνομαρτεϊν ώς 
ΓΤέτρω Κλήμης καί Παύλω Τιμόθεος· έπεί δέ πολλά μοι τά προσιστά-

10 μενα καί της βέλτιστης ταύτης μεθιστώντα προθέσεως, εντειναι καί 
κατευοδού σύν Θεώ ποδηγέτη της προκειμένης έχόμενος. ημέρας ό 
ήλιος μή συγκαύσαι σε, μηδέ ή σελήνη νυκτός· ε'ίησάν σοι εΰπόρευτα 
τά δυσπόρευτα, λειοκυμονοίη δέ σοι και θάλασσα ούρίω και φορώ 
προπέμπουσα πνεύματι. καί συμπεράνας πάντα, καθώς ή εφεσις ύπο-

15 βάλλει σοι, επανέλθοις θαττον άνοσος, εύθυμος, ερασμιώτερός τε καί 
γεραρώτερος, ώς μή μόνον ύπέρ τών κοινών πραγμάτων ήγωνισμένος, 
άλλα καί της άμωμήτου ήμώνύπερασπισάμενος πίστεως καί καταπαλαί-
σας άπαν άντίδοξον ταΐς τού Πνεύματος διδαχαίς· εξ ών και αυτός 
παντευχίαν σοι τήνδε διαπλεξάμενος τη μεγαλοπρεπεία σου ένεχείρισα 

20 διδούς σοι τώ σοφώ αφορμή ν, ώς εϊης ούτω σοφώτερος. 

3 συνδέτην: cf. Hist. 649, 20: συνδετικό;. 6 τήν - διπλόην: cf. ρ. 193, 23. 

8—9 cos - Τιμό9εος: cf. ρ. 161, 6. 10-11 εντειναι καί κατευοδου: Ps. 44, 5. 
11-12 ημέρας - νυκτός : Ps. 120, 6. 12-13 εϊησαν - δυσπόρευτα : cf. ρ. 7, 12-3. 

2 αιμά σοι : αΐμασι Ο 5 έαυτό Ο 6 του φρονήματος F* τοϋ φρονή-
ματος διπλόην: διπλόην της γνώμης Ρ Hei 8 άπό3ουν Μ 10 εντινε Ο 
Ιντιναι Μ 14-15 άποβάλλει Ο 
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I N D E X NOMINUM 

Personae et res, quae a Niceta tacito 
nomine proprio memorantur, prae-
missa + notantur 

'Ααρών: pers. bibl.; verbis S. Script, 
allatis memoratur 124, 17; 157, 17. 
translate de episcopo Philippopoleos 
195, 30. 

"Aßapi s : Apollinis sacerdos, dei sagitta 
trans aethera vectus 86, 17; 212, 7. 

" Α β γ α ρ ο ς : vide Αΰγαρος. 
Ά β ε ι ρ ώ ν : pers. bibl.; contra Moysen 

insurrexit; viri seditiosi exemplum 
187, 27. 

Ά β ε ν ν ή ρ : pers. bibl.; a David defletus 
49, 21. 

Ά β ε σ α λ ώ μ ττατραλοίας παις 106, 24): 
pers. bibl. ; contra David patrem 
insurrexit; ei componitur Manuel 
Camytzes 106,24; 107,14. impii 
adversarii exemplum 187, 14. 

Ά β ε σ σ ά : pers. bibl.; David e periculo 
servavit 171, 14. 

'Αβραάμ: pers. bibl.; Palaestinam oculis 
perlustravit 33, 28. 30. paucis verna-
culis Chodorlahomor vicit 64, 18. cum 
Deo de numero iustorum collocutus 
205, 15. — κόλπος = caelum 20, 7; 
169, 5. verbis S. Script, allatis me-
moratur 32, 18; 62, 30. 

Ά β ρ α δ ά τ η ς : (Cyri iunioris socius) cum 
pompa quadrigarum curru insedit 
104, 22. 

Ά β ρ α μ ι α ϊ ο ς : — πίστις 108, 30. 
'Αγαμέμνων: quomodo ab Homero 

depictus 56, 2. quod nocte deliberabat, 
Ilium cepit 117, 32. ό 'Αγαμέμνονος = 
Orestes 161, 7 vide s. n. 

"Αγαρ: oí εξ (εκ -rfjs) — = Turci 171, 7; 
174, 6. Vide Πέρσαι. 

" Α γ γ ε λ ο ι : Romanorum imperatores 
130, 31. + imperii navem demerserunt 
135, 5. + eorum instituía a Theodoro 
Lasc. abolita 135, 4—6. 

"Αγγελος : ad nomen alluditur 28, 5; 
34,24 sqq.; 38,19; 105,16. Vide 
'Αλέξιος (III); 'Αλέξιος (IV); Ίσαάκιος 
(II). 

' Α γ η σ ί λ α ο ; : Lacedaemonius, fortitudi-
nis exemplum 88, 18. 

'Αγχ ίαλος : urbs Thraciae; ad eius re-
gionem custodiendam Andronicus Can-
tacuzenus emissus 10, 18. 

'Αδάμ: novus sive secundus = Christus 
121, 22; 179, 20. 

Ά δ ρ ί α ς : mare (latinum) exsecratum 
206, 6. 

Ά δ ω ν ί α ς : pers. bibl.; usurpatoris exem-
plum, translate de Ibanco 64, 5. 

"Αδωvis: pulchritudinis et infelicitatis 
exemplum 15, 13. eius metamorphosis 
53, 6. eius cultus 15, 18; 53, 2. 

Ά ε ρ μ ω υ ί τ ι ς : — δρόσος verbis S. Script, 
allatis memoratur 157, 15. 

Ά θ η ν δ : dea; sapientiae ac fortitudinis 
exemplum 42, 16; 54, 33. Perseo 
falcem et speculum dédit 66, 25. 
Gigantes debellavit 67, 10. = Παλλάς: 
Menelaum servavit, unde cum ea Dei 
Genitrix Is. Angelum protegens com-
paratur 96, 25. = Παλλάς Άθήνη : 
Tydei filium audacem reddidit 133, 7. 

'Αθήνα ι ('Αθηνάς ττόλις 152,8): Har-
modium liberatorem glorificarunt 
147, 12. qua appellatione Demosthe-
nem ornarint 152, 8. Periclis et 
Phocionis administratione profecerunt 
159, 1. 

' Α θ η ν α ί ο ι : a Philippo (Macedone) vieti 
95, 21. 

"Αθως: mons; ab Aloei filiis Ossae 
subiectus 93, 4. 

ΑΙακός: pietatis exemplum; precibus 
suis miraculum obtinuit 133,9; 
+ 95, 15—17. 

Α ι γ ύ π τ ι ο ι : agrorum ubertatem Nili 
incremento coniciunt 31, 24; 91, 26. 
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verbis S. Script, allatis memorantur 
25, 24. 

Α ι γ ύ π τ ι ο ς : — 3ηρία ab Hercule inter-
fecta 58, 11. — τριστάται saturitate 
graves in mari Rubro demersi 125, 21. 
— γένος unum e Moysis miraculis 
digitum Dei appellabat 174, 15. 

Α ί γ υ π τ ο ς : regio; verbis S. Script, allatis 
memoratur 43, 22 ; 125, 18. 19—20. 

"Al δη ζ : mortis et inferorum deus, trans-
late de morte ipsa 15, 11; 2 1 , 2 — 3 ; 
47, 11 ; 109, 7 ; 149, 5 ; 185, 34. 
Άΐδαο δόμοι 149, 12. 
tisi tv "AiSou 2 4 , 1 2 ; 2 5 , 2 0 ; 1 4 5 , 2 9 ; 
172, 22 ; 193, 8. 
"Αιδου κυνέη 38, 15; 66, 26 ; — κράνος 
133, 13. 
Άϊδωνεύς 14, 21. 

Αΐδι'οττες: pro Indis positi (cf. Her. 7, 70) 
19, 9. 

AI pos: Vlachorum rebellantium sedes, 
vide s .n . Βλάχοι 7, 28 ; 92, 12; 93, 21 ; 
26, 29 ; 27, 9. in eius castellis Romanis 
praesidia non nimis firma relicta 8, 4. 
a Scythis superatus 8, 27. sedes 
rebellionis Manuelis Camytzis et 
Chrysi 108, 1. 5. item Ioannis Mysi 
110, 10. 

Α ί μ ο υ τ έμττεα : Scythis patentia 8, 8. 
inde victor reversus Is. Angelus 6, 12. 
per ea Is. Angelo imperante Vlachi 
praedatum descendebant 57, 14. 

Α ί σ ώ π ε ι ο ς : — μΰδος 36, 29. 
Α Ι τ ν α ϊ ο ς : — ττϋρ 167, 6. 
' Α κ ρ ί σ ι ο ς : Danaen filiam inclusam 

continebat 191, 2. 
Ά λ α μ α ν ι κ ό ς : 3 , 1 4 ; 2 6 , 2 1 . 2 6 ; 1 0 0 , 9 . 

Vide n. sq. 
' Α λ α μ α ν ο ί (Άλαμανικός, Αλαμανός): 

cum Romanis pactum inibunt 39, 26. 
eorum rex Fridericus 85, 21 ; 89, 21 ; 
100, 9 ; vide s. n. Φρεδερίχος. ut eos 
depellat, incitatur Is. Angelus 99, 31 ; 
100, 19. ab ilio repulsi 3, 14; 26, 21. 26. 
Is. Angelo imperante Romanis minati 
57, 12. 

"Αλαμανός : populus 39, 26. Vide s. n. 
'Αλαμανοί. 

'Αλέξανδροι: viri eloquentes, quales 
Alexander (Peloplaton) 113, 8. 

' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ò Μ α κ ε δ ώ ν / ó Μ έ γ α ς / 
ó Φ ι λ ί π τ τ ο υ : litteras atque virorum 

doctorum conversationem aestimabat 
129, 8—9. ab Hellenis barbaros vinci 
seque ab Hellenis glorifican cupiebat 
129, 9—15. Timothei modulis fanatico 
furore replebatur 5 4 , 2 6 ; 130 ,12 . 
nodum Phrygium (Gordii) divulsit 
111, 22. victoriis suis effecit, ut Orphei 
statua sudaret 129, 28. Darium vicit 
atque totam Asiam occupavit 91, 16; 
129, 6—8. Darium victum compre-
hendere non potuit 171, 26. cum Indis 
pugnans vulneratus ibid.; 1 7 2 , 2 . 
victoriis inflatus 9 5 , 2 1 ; 9 6 , 1 . 1 0 . 
quomodo Dario vieto nuptias celebra-
rit, p. 41 passim, a Macedonibus 
observatus et dilectus 102, 11. 

' Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ τ τ ό λ ι σ μ α : Alexandria 
Aegypti; Alexii ( I I I ) Angeli res ante 
imperium susceptum praeclare gestas 
vidit 58, 9. 

+ ' Α λ έ ξ ι ο ς (II) ό Κ ο μ ν η ν ό ς : imperator; 
pro eo pugnabat Alexius ( I I I ) Ange-
lus 58, 12. 

' Α λ έ ξ ι ο ς ( I I I ) ó " Α γ γ ε λ ο ς (ó Κομνηνός 
1 0 1 , 1 0 ; 1 0 6 , 1 0 ) : imperator; tribus 
orationibus a Niceta celebratus 
53, 22 sqq. ; 101, 9 sqq. ; 106, 9 sqq. 
nobili genere natus 54, 33 ; 55, 9—10. 
23—26; 57, 9—10. formosus 55, 1—4. 
20—21; 5 8 , 2 3 — 2 4 ; 103 ,30 . virtuti-
bus praecellens 54, 31 sqq. (cf. 62, 
30 sqq.) ; 55, 22 sqq.; 103, 7 sqq. man-
suetissimus 55, 34—35; 56, 8—15. 
19—20; 58, 24 sqq.; 6 3 , 1 9 ; 101, 
19—20. qua virtute omnes sibi con-
ciliât 59, 14 sqq.; 101, 25 sqq. iuvenis 
56, 19. pro + Alexio (II) Comneno 
pugnans ante imperium susceptum in 
Oriente res praeclaras gessit 58, 1—14. 
a fratre (Isaacio) imperante secundus 
potentia 56, 22. pro ilio rebelles 
debellavit 59, 28—30. a Deo ad im-
perium suscipiendum vocatus 57,1—4. 
a viris nobilissimis imperator re-
nuntiatus 56, 23—28. rerum Roma-
narum servator 56, 27 ; 57, 1 sqq. 
+ Ibancum (Vlachum) beneficile cu-
mulavit 6 0 , 1 6 — 2 0 ; 6 1 , 3 — 1 7 , qui ta-
rnen contra eum rebellavit 59 ,33—34; 
60, 8 sqq. ne in istum proficisceretur, 
pedum infirmitate prohibitus 62, 
10—11. + disputationem de in-
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corruptibilitate Eucharistiae non di-
remit, sed vetuit 81, 19. 35. profectus 
53, 22—23; 62,14 sqq. exercitus Orien-
tis frustra arcessivit 64, 22. ipse 
ducem non mentitus pugnavit 64, 
10—11; 66,8—13. castellum unum 
( + Stenimachum) expugnavit 62, 
26—27. Ecclesia grata (cf. 67, 6) 
adiutus Ibancum dolo cepit 63, 9 sqq. ; 
64, 10 sqq. victor reversus 53, 26 sqq.; 
60, 2—7; 63, 13—15. subito ad orien-
talem imperii partem traiectus ad 
exercitum Orientis puniendum 53, 
28—54, 2; 65, 9 sqq. insuper Turcos 
fugavit 66, 14 sqq. pro eo uxor eius 
(Euphrosyne) rebellionem repressit 
67, 5 sqq.; cf. 105, 31. cum Turcorum 
Sultano pacto inito 101,10—11; 
104, 4—10, Cplim reversus 101, 20 
sqq., Ioannem Comnenum Crassum 
imperium affectantem suppressit 
101, 12—15; 104, 11 sqq. Manuelem 
Camytzem patruelem a barbarie 
captum non redemit 107, 17. ne in 
istum (una cum Chryso redemptore 
suo rebellantem) proficiscéretur, infir-
mitate prohibitus 112, 20—21. ali-
quanto post profectus Camytzis ge-
nerum et socium Chrysum ab eo 
alienavit sibique conciliavit 108, 8—10. 

23—29. Camytzem fugavit 106, 9 
sqq.; 108, 8—12. Chryso dolo circum-
vento urbem + Strumitzam recupera-
v i 109, 30—110, 7. cum Ioanne Myso 
pactus 106, 18—19; 110, 13—111, 10 
insuper Spyridonacem debellavit 111, 
32—112, 18. triplici victoria insignis 
Cplim reversus 111, 11—32. cum David 
comparandus 57,27—58,1 ; 58,21—24 ; 
63, 28—64, 9; 103, 22—104, 3; 106, 
30—107, 8, cum ipso Christo 58, 
24—31. + = άναίσ3ητος άρχων? 
159, 17. Vide etiam s. nn. "Άγγελοι, 
"Αγγελος 

+ Ά λ έ ξ ι ο ς (IV) ό " Α γ γ ε λ ο ς : Cplim 
Latinis prodidit 159, 34—160, 5. 

+ 'Αλέξιος (I) ό Μέγα$ Κ ο μ ν η ν ο ί 
(Trapezuntis imperator) : cum fratre 
David Ponti finibus atque Nicomedia 
potitus, sed a Theodoro Lase, re-
pulsus 135, 32—136, 22; 127, 13—15. 

-(- 'Αλέξιος ó Βρανάς : vide + Βρανάς. 

' Α λ λ α γ ή : possessiuneula Thraciae 9, 30. 
Ά λ ω ε ύ ς : eius filii contra Iovem insurre-

xerunt 93, 3. in vase ferreo + Aren 
cohibuerunt 191, 15. 

Ά μ α λ α κ ί τ η ς : (quidam) pers. bibl.; a 
David exsecratus, cum Saulum occi-
disset 70, 19. 

Ά μ μ ώ ν : gens bibl.; Israelitas contume-
liis afficiebat 39, 24. 

Ά μ φ ι π ο λ ί τ η ς : — Στρυμών 91, 22. 
' Α ν ά γ κ η : eius filiae fati fusum agiliter 

torquent 18, 23. 
' Α ν ά ζ α ρ β α : urbs Ciliciae; Alexii (III) 

Angeli res ante imperium suseeptum 
praeclare gestas vidit 58, 6. 

' Α ν δ ρ ο μ έ δ α : a Perseo servata; cum ea 
comparatur urbs Cplis 89, 7, + im-
perium Romanum 38, 9. 

' Α ν δ ρ ό ν ι κ ο ; (I) ό Κομνηνός : imperator 
(nomen tantum 58, 13; 88, 34; 98, 22). 
γερόντιον 89, 4. κρονικός άνήρ 90, 12. 
3ήρ 38 ,12 .15 .22 ; 89,10; (88,13). 
κή-ros 89, 3. 6. τύραννος 38, 13; cf. 
89, 19; 90, 14. 16. Romanorum ma-
lorum causa 88, 34. contra eum pro + 
Alexio (II) Comneno pugnavit Alexius 
(III) Angelus 58, 13. Is. Angelum e 
patria expulit 98, 22, interficere voluit 
90, 12. ab eodem imperio et vita 
spoliatus 38, 11—39, 14; (88, 13); 89, 
3—20; 90, 15—16. 

' Α ν δ ρ ό ν ι κ ο ς : vide Καντακουζηνός. 
'Ανν ίβας : victoria elatus pontem de 

cadaveribus fecit 31, 5; + 91, 22—23. 
+ anulos caesorum modio mensus est 
91, 21—22. 

' Α ν τ α ί ο ς : ab Hercule oppressus 58, 11; 
213, 18. 

' Α ν τ έ ρ ω ς : a Venere genitus, u t Eroti 
collusor esset 197, 18; 201, 15. 18. 

' Α ν τ ί γ ο ν ο ς ό Δ ώ σ ω ν : quare sic 
appellatus 135, 24. 

' Α ν τ ι ό χ ε ι α : urbs (Syriae) ad Orontem 
sita, Alexii (III) Angeli res ante 
imperium susceptum praeclare gestas 
vidit 58, 7. 

' Α ν τ ώ ν ι ο ς : ei bellum intulit Brutus 
202, 23. 

"Ανυτος : accusator Socratis, sycophantae 
exemplum; translate de Io. Camatero 
73, 15. 
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Ά ξ ε i ó ς : fluvius, Prosacum praeterfluit 
109, 11—12. in eius aquis lauturus ex 
Haemo descendit Manuel Camytzes 
107, 29. 

Ά ξ ο ύ χ : Persa, magnus domesticus, 
Ioannis Comneni Crassi avus 101, 15. 

Άττόλλων: in nuptiis Pelei ac Thetidis 
citharam psallit 42, 2. levibus sagittis 
occidit 51, 5. eius sagitta invectus 
Abaris sacerdos eius orbem circum-
volabat 86,17. ab Hellenis cum cithara 
atque lancea depictus 103, 21. 

'Απόστολοι : eis post dies octo Christus 
apparens pacem opta vit 101, 21. 

"Αραβες (—ι[κ]ος): vide "Αρρ—. 
Άρεάδνη : Gnossi virginum chorea de-

lectata 36, 3. 
'Αρέθουσα: ions aquae dulcís 15, 2. ex 

ea bibentes a Siculorum exercitu non 
aberant 93, 28. 

Άρεϊκός: bellicus 93, 19; 107, 25. 
"Αρης: belli deus, translate de bello ipso 

sive de belli operibus (Hermae, Ve-
neri, Musis, Gratiis opponitur) 3, 12; 
37, 20. 25; 41, 33; 54, 3; 93, 20; 94, 23; 
103, 14; 120, 8; 129, 22; 132, 30; 
133, 13; 135, 16; 138, 6; 150, 15; 
152,9; 171,7; 216,25. cum eo ab 
Homero Agamemnon comparatus 56,4. 
translate de contentionis studio 181, 
27. -(- = Seos φιλοπόλεμος; aemu-
latione motus Adonidem interfecit 
15, 15. + Vide etiam s. n. 'Αλωεύς. 

'Αριμασττοί: gens (uniocula) a Byzantio 
longissime remota 77, 16. 

'Αριστε ίδη ; : probitatis exemplum 
153, 25. 

'Αριστοτέλειος : —τεχνολόγησις 162, 4. 
'Αριστοτέλης : a Platone auditorii auris 

aestimatus 152, 4; cf. 16, 7. 
'Αρίστων: ó Άρίστωνος = Plato 37, 13. 

Vide s. n. 
"Αρκτος 'Ελίκη: sidus 110,26. 
'Αρμενία: eo Basilius Camaterus missus 

216 , 2 . 
'Αρμένιοι: olim Romanis subiecti, paucis 

ante annis ab eis avulsi, bellicosi, 
perfidi, haeretici, matrimonio Theo-
dori Lase, cum Armeniorum regis filia 
coniungendo conciliandi 217, 2—7. 
eorum multi Philippopoli habitantes 

haeresim propagaverunt 192, 17. 
monophysitae 192, 18. 34. plurimi con-
versi 192, 23—194, 16; 196, 2. 

'Αρμόδιος: liberator ab Atheniensibus 
glorificatus 147, 11. 

"Αρττυιαι: procellae 84, 4. 
Ά(ρ) ραβες: a Theodora Lase, proturbati 

170, 11. 
Ά (ρ) ραβικός: — equi 133, 17. 
Ά (ρ) ρ ά β ι ο ς : — equus/equi 88,12 ; 94, 12 ; 

104, 5; 123, 10. 
"Αρτεμις: eius templum Ephesi incen-

sum 74, 8; 112, 17. 
'Αρχιμήδης: instrumentorum bellicorum 

constructor 4, 13. 
'Ασία: Menelaum vincere non poterai 

96, 33. a Themistocle vieta 118, 8. 
earn percurrit Alexander Magnus 
91, 16. eius incolae in Europam 
migrare visi 171, 8. ei Theodoras Lase, 
solus restitit 173, 17. 

Ά σ ι ά τ ι ς : — τάξεις: ab Alexio (III) 
Angelo arcessitae non venerunt 64, 28. 

Άσκάνιος : — λίμνη ad earn Nicaea sita 
163, 26; 205, 27. 

Άσκληττιάδαι : medici 167, 5. 
Ά σ σ ύ ρ ι ο ι : a Nabuchodonosor statuam 

adorare iussi 182, 4. quomodo eorum 
mulieres Adonidem coluerint 53, 1. 
columbas litteras transferentes habe-
bant 212, 7. 

"Ατη: homérica 63, 5. 
Ατλαντικόν: — -πέλαγος sensu prov.: 

immani vastus hiatu, inexhaustus 
192, 4. 

Αύγαρος: a Christo epistolam accepit 
208, 5. quomodo ab Augusto Romae 
detentus, ut domum redire posset, 
effecerit 208, 5. 13. 28; 209, 2. 

Αύγουστοι (Καίσαρες): Ungariae regum 
proavi 40, 18; cf. 44, V. 5; 45, V. 19. 

Αύγουστος Καίσαρ: vide s.n. Αύγαρος; 
208, 7; = Καίσαρ 208, 13. 14. 15. 16. 
22. 26. 

Αϋσονάρχης: = Romanorum imperator 
45, V. 22, V. 42. 

Αύσονες: = Romani 38, 3; 46, V. 53. 
Αύτωρειανός, Μιχαήλ ό — : μέγας 

σακελλάριος; Nicetae epistola ad eum 
scripta 214, 18 sqq. 

Άφροδίτειος : — κεστός 18, 22. 
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' Α φ ρ ο δ ί τ η : amoris dea, translate: amor 
(-is voluptas) 41, 33; 181, 31. pulchri-
tudinis exemplum 42, 15; 55, 1. Erotis 
atque Anterotis mater 197, 16; 
201, 4. 13. 

Α χ α ι ο ί : eorum dux Agamemnon 56, 2. 
multos Troianos occiderunt 150, 8. 

Ά χ έ ρ ω ν : inferorum fluvius; in metapho-
ris memoratus 13, 25; 48, 20; 51, 13. 

' Α χ ί λ λ ε ι ο ; : — κόρυς íulgorem emittebat 
86, 31. 

Ά χ ι λ λ ε ύ ς : héros ipse 18 ,15 ; ei + Athena 
apparuit, unde cum ilio Is. Angelus 
Mariae apparitione illustratus compa-
r a t o 97, 2. Troianos proturbavit 
171,10. eius galeae íulgorem Troiani 
non sustinebant 133, 12. 

Ά χ ι τ ό φ ε λ : pers. bibl.; proditoris exem-
plum 85, 3; 107, 10; 136, 32; 187, 28. 

Βάαλ: idolum 134, 6. 
Β α β υ λ ώ ν ι ο ; : — exercitus Sion solo 

aequavit 147, 5. — fluvius exilii et 
captivitatis symbolum 168, 28; 205, 
28. 

Βάκις: propheta veridicus 164, 30. 
Βασίλειος : vide Καματηρός. 
Βαστέρναι : urbs Thraciae; ex eius 

regione Comani fugati 9, 34. 
Βεελφεγώρ: idolum 84, 7. 
Βελδς ( = Γητταίδων ρήξ): Ungariae rex; 

Is. Angeli sponsae pater 35, 3; 44, 12. 
generum bis convenit 32, 8 sqq. 
(33, 15—17). 

Β ε λ ι σ σ α ρ ι ώ τ α ι : fratres (Ioannes et 
Michael) amoris fraterni exempla 
156, 32—157, 36. Nicetae uxoris fra-
tres 158, 17—20. officiis variis Cpli 
profuerunt 158, 31—159, 21. invidia 
officiis privati 159, 21—24. a Latinis 
capti pecunia se redemerunt 160, 
23—161, 2. Cpli emigrarunt 161, 2—5. 
in monasterio se absconderunt 161, 
9—12. 20—162, 9. brevi post mortui 
162, 21—25; 157, 37—158, 7. Cf. nn. 
sqq. 

Β ε λ ι σ σ α ρ ι ώ τ η ς , Ι ω ά ν ν η ς ó — : 
Nicetae uxoris frater 147, 20 (cf. 
158, 17—20; 165, 21) et amicus opti-
mus 149 ,1—4; 158 ,14 sqq.; 163, 
32—34; 165, 3 sqq. Cpli natus et 
educatus 150, 24 sqq. virtutibus prae-

cellens 151, 26 sqq. mox viris prae-
potentibus et ipsis imperatoribus 
acceptus 152, 22 sqq. ; 153,24. sena-
toribus annumeratus 152, 32; cf. 
155, 28. variis officiis functus 150, 
25—27; 153 ,4—5; 153 ,32 sqq.; 
158, 32. á-rri των οΐκειακών 147, 22. 
λογοδέτης των σεκρέτων 147, 22—23; 
159,2. μέγαςλογαριαστής 147, 23; 153, 
18—19; 159, 7—8.ττρωτασηκρήτις 14 7, 
23—24 ; 154,14. όρφανοτρόφοζ 147,24 ; 
154, 13—14; 155,1. κριτής (δικαστής) 
153 ,26—27; 159,3 . fratris Michaelis 
exemplum 156, 25—31. officiis priva-
tus etc. vide s. n. Βελισσαριώται. Cpli 
capta cum Niceta varia per loca 
errabat 148, 33—37. fratre Michaele 
mortuo cum Niceta Nicaeam se 
contulit 163, 25. ibi mortuus 163, 22 
sqq.; cf. 158, 2—3. oratione funebri a 
Niceta celebratus 147, 20 sqq.; cf. 
213, 24. 

Β ε λ ι σ σ α ρ ι ώ τ η ς , Μιχαήλ ó — : (no-
men tantum 156, 22) Ioannis supra-
dicti frater 156, 9 iunior, prius 
mortuus 157, 37—158, 3; 162, 22—24; 
163, 32. virtutibus praecellens 156, 
14—21; 163,10—20. fratris (Ioannis) 
imitator eximius 156, 21—31. officiis 
egregie functus 156, 16; 158, 32. τήν 
ύττατον έτταρχικήν χειρίζων αρχήν 
159, 3. δικαστής 156, 28. officiis priva -
tus etc. vide s. n. Βελισσαριώται. 
morbo articulan mortuus 162, 25 sqq. 

Βελλεροφόντης: + Chimaeram dolo 
vicit 111, 15. 

Βερρόη: urbs Thraciae; ad eius regionem 
componendam Is. Angelus profectus 
10, 19. 

Βεσελεήλ: pers. bibl.; sacerdos; trans-
late de episcopo Philippopoleos 
194, 19. 

Β ή λ : idolum 134, 28. 
Β η ρ σ α β ε έ : pers. bibl.; Ecclesiae typus 

63, 30. 31; 64, 3. 
B l S u v o i : a litteris et artibus alieni 

205, 32. 
Βλάχοι (nomen tantum 8, 30; 57, 15. = 

άττοστάται, άττοστατικόν φϋλον, βαρ-
βαρική άχλύς, βάρβαροι, βαρβάρων 
όμήγυρις, οΐ κατά τον Αίμον οίκοϋντες 
άντάρται/βάρβαροι) : ab Is. Angelo 
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vieti 7, 14; 91, 27 sqq.; 93, 21. iterum 
duce Petro novas res moliti 7, 24 sqq. ; 
8, 30. Scythis invadentibus viae duces 
8, 30; cf. 8, 13. ad eos debellandos Is. 
Angelus iterum proficiscitur 3,9; 4, 2 
sqq. ; 6, 9. eis terrorem iniecit, sed 
pepercit 26, 29 sqq. (27,10). Is. Angelo 
imperante fines Romanos praedaban-
tur 57, 15. Vide etiam s. nn. Ίβαγκό;, 
'Ιωάννης, Πέτρο;, Χρύσο;. 

Βορράς : Hyacinthum de petra praeeipi-
tavit 116, 11. 

Βουκέφαλο ; : sua ipsius umbra perterri-
tus 109, 15. 

+ Β ο ύ λ γ α ρ ο ι : Haemi incolis rebellanti-
bus adnumerandi (cf. Hist. 485,15 
sqq.), de quibus vide s. n. Βλάχοι. 

+ Β ρ α ν δ ; , ' Α λ έ ξ ι ο ; ó —: imperium 
usurpare voluit, Cplim oppugnavit, 
interiit 90, 18—25. 

Β ρ α σ ί δ α ; : hasta qua vulneratus erat 
hostes arcuit 172, 9. 

Β ρ α χ μ α ν ε ; : gens remotissima 77, 16. 
Β ρ ι ά ρ ε ω ; : multas habebat manus 

197, 22. 
Β ρ ο ύ τ ο ; : Romanus, virtute et amore 

patriae praestans 202,17; 203 ,2 .4 . 
Romae administratione profuit 158, 
34; 202,17 sqq. tyrannicida 98,9 a 
Romanis glorificatus 147, 10. quo-
modo mortuus 202, 22 sqq.; 203, 7. 21 
sqq. 

Γ α β α ώ ν : urbs; verbis S. Script, allatis 
memoratur 29, 15. 

Γ α β α ω ν ϊ τ α ι : urbis praedictae cives; 
Israelitas premebant 200, 15. 

Γ α λ λ ί α ι : Latinorum, qui Cplim spolia-
verunt, patr ia; exsecratae 206, 5. 

Γεδεών: pers. bibl.; paucissimos viros 
fortes elegit 64, 19. belli arte victoriam 
reportavit 136, 10. 

Γελβουέ: mons; verbis S. Script, allatis 
memoratur 22, 26. 

Γ ε ρ μ α ν ό ; : ó — a Siculorum exercitu 
non aberat 93, 28. 

Γ ε ώ ρ γ ι ο ; ó χ ρ ι σ τ ο μ ά ρ τ υ ; : eius 
festum celebratum 71, 14. 

+ Γ ε ώ ρ γ ι ο ; (II) ό Ξ ι φ ι λ ΐ ν ο ; : Patri-
archa Cpleos; disputationem de in-
corruptibilitate Eucharistiae non dire-
mit 81, 13—20. 35 (cf. 83, 16 sqq.). 

Γ ή π α ι δ ε ; : Ungari, a rege suo Bela 32, 9 
incitati 33, 2 Is. Angelum exceperunt 
et adoraverunt 33, 11. 19. prorsus 
subigentur 33, 24 (sqq.) ; 33, 28. 

Γ η ρ υ ό ν η ; : multa capita habebat 197, 24. 
Γ ί γ α ν τ ε ; : ab Athena debellati 67, 11. 
Γ ο λ ι ά θ : pers. bibl.; a David victus 

171, 12; 183, 30. 
Γ ο ρ γ ώ : a Perseo interfecta 66, 27. eius 

caput ab ilio pro scuto gestum 38, 16. 

Δ α γ ώ ν : idolum 134, 29. 
Δ α 3 ά ν : pers. bibl.; contra Moysen in-

surrexit; viri seditiosi exemplum 
187, 27. 

Δ α ι δ ά λ ε ι ο ; : — τέχναι ( = ars volandi) 
209, 2. 

Δ α ί δ α λ ο ; : Gnossi virgines ad choream 
ducendam instruxit 36, 3. (Icaro filio) 
alas fecit 61, 6; 212, 9. 

Δ ά κ η ; : ó — Is. Angelo se subici(e)t 
39, 25. 

Δ α λ μ ά τ α ι : ab Is. Angelo vieti eorumque 
terra populata et subacta 27, 17. 20; 
28 ,9 .24 ; 29 ,2 .21 .28 ; 30 ,26 .30; 
31, 23; 32, 8; + 34, 1—4. 

Δ α λ μ ά τ η ; : ò — Is. (II) Angelo se 
subici (e) t 39, 25. 

Δ α λ μ α τ ί α : 28,24; 29,2. Vide s. n. 
Δαλμάται. 

Δ α λ μ α τ ι κ ό ; : — fluvius = Μοράβο;, 
31, 26. 

Δ α μ α σ κ ό ; : urbs Syriae; verbis S. Script, 
allatis memoratur 104, 21; 108, 21. 

Δ ά μ ω ν : amicitiae exemplum 196, 21. 
Δ α ν ά η : a patre Acrisio inclusa 191,2. 
Δ α ν ι ή λ : pers. bibl.; ieiunio leones famem 

sustentantes ostendit 125, 15. Na-
buchodonosor, u t eleymosynis peccata 
ablueret, monuit 180, 27. 

Δ ά ( ν ) ν ο υ β ι ; : fluvius, a Petro Vlacho-
rum duce traiectus 7, 33. Cf. "Ιστρο;. 

+ Δ α ρ ε ΐ ο ; (I): per equi hinnitum rex 
factus 56, 24—25. 

Δ α ρ ε ί ο ; (III) : ei Alexander Magnus 
bellum intulit 111, 22; 129, 7. ab ilio 
victus, sed non captus 171, 27—28; cf. 
41, 5. 

Δ α υ ί δ : rex et propheta; + Deo fisus 
Goliath vicit 183, 38. a Salem exclusus 
188, 1. verbis S. Script, allatis memo-
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ratur 104, 20; 180, 19. eius verba 
aliata 1 2 , 1 3 ; 16 ,20 ; 2 2 , 2 6 ; 2 3 , 7 ; 
2 6 , 5 . 1 1 ; 2 9 , 6 . 3 1 ; 3 0 , 2 7 ; 4 0 , 3 1 ; 
4 2 , 2 4 . 2 8 ; 4 3 , 3 . 1 1 ; 4 9 , 1 5 ; 6 6 , 5 ; 
7 0 , 1 9 ; 72 ,31 ; 73 ,22 ; 74 ,25 ; 7 5 , 8 ; 
94, 10; 99, 14; 105, 19; 107, 3; 124, 17; 
+ 143, 33—34; 157, 14; 159, 14; 161, 
21; 173 ,21 ; 1 7 8 , 5 ; 183 ,21 ; 209, 13. 
cum eo comparantur: imperatores 
4 , 2 5 ; 3 2 , 2 6 ; 3 7 , 1 7 ; 4 0 , 4 ; 5 7 , 2 7 ; 
58 ,21 ; 6 4 , 3 ; 8 5 , 4 ; 9 6 , 1 5 ; 9 7 , 3 3 ; 
98, 12. 23. 27; 101, 1; 103, 23. 28; 105, 
19; 1 0 6 , 2 3 . 3 0 ; 127 ,26 ; + 1 3 4 , 1 9 ; 
139,17—18; 1 7 1 , 1 1 . 1 4 . 1 5 ; 173,21, 
Nicetas ipse 85, 4, episcopus Philippo-
poleos 187, 28. Vide etiam Δαυίδειος, 
Δαυι-riKÓs, Δαυιτικώς. 

Δ α υ ί δ ( + ό Μέγας Κομνηνός) : (Trape-
zuntis imperii conditor; nomen tan-
tum 145, 7; cf. 139, 19. = μεϊραξ, 
νεανίας) una cum fratre + Alexio 
Ponti fines atque Nicomediam occu-
pavit, sed a Theodoro Lase, repulsus 
est 135, 32—136, 22; cf. 127, 13—15. 
ei Ponti incolae adhaerebant 139, 
14—27; cf. 143, 15—25 (ad quos 
debellandos Theodoras Lase, profec-
tus est 139, 13. 27 sqq.; cf. 146, 8—9). 
suis auxilio non venit, unde ab eo 
defecerunt 142, 15 sqq.; 143, 32; 144, 
9—10. Heracleae Ponticae se inclu-
sit 144, 19—21 ; 145, 3—4. Latinis 
sociis accitis 145, 11—12 vix effugit, 
quin a Theodoro Lase, caperetur 
144, 29 sqq. tarnen futurum est, ut 
ab ilio debelletur 146, 8—16. 

Δαυίδειος : — χρίσμα Theodori Lase. 
127, 22. 

Δαυιτ ικός : — imperator Is. Angelus 
32, 22—23; 98, 17. — εύρεση Theo-
dori Lase. 138, 9. — κλησις David 
Comneni 139, 18. — verba (e Psal-
mis) aliata 3 7 , 2 ; 134 ,16 ; 146 ,34 ; 
170, 19; 174, 1; 176, 3. 

Δ α υ ι τ ι κ ώ ς : — per singulas noctes 
lectum lacrimis lavabat Is. Angelus 
100, 7. 

Δάφνη: eius metamorphosis memoratur 
53, 3. 

Δείμος: canore lugubri delectatus 30, 23. 
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς : vide Τορνίκης. 

Δημοσθένης: de eius orationibus Py-
theae dictum affertur 117, 22. qua 
appellatione ab Atheniensibus orna-
tus 152, 7. 

Δ ι ό σ κ ο (u) poi : alteruter alternatim in 
terra et in coelo morabatur 24, 7; 
149, 16. 

Δ ο β ρ ο μ ή ρ : cognomen Chrysi, vide s. n. 
Χρύσος. 

Δουκικός: — αίμα cum Comnenico 
coniunxit imperatrix Euphrosyne (cf. 
s. n.) 68, 3. 

Δ ώ σ ω ν: vide 'Αντίγονος. 

'Εδέμ: paradisus 25, 21; 179, 23. 
"Εδεσσα: urbs regia Abgari 208, 14. 
Ειρηνικός, Θεόδωρος ό — : olim 

ÉTTI του κανικλείου (cf. 212,25—27) ; 
clericus factus 207, 23; 212, 28—30. 
Nicetae epistolae ad eum missae 
206, 28 sqq.; 211, 29 sqq. 

" Ε κ τ ω ρ : eius dicta duo aliata 149 ,27 ; 
150, 7. viri habilis versatilisque exem-
plum 140, 31. 

Έ λ έ ο υ βωμός: 144, 5. 
"Ελίκη "Αρκτος: sidus 110, 26. 
'Ελικών: mons Musarum 15, 23; 36, 4. 
Έ λ ι σ σ α ϊ ε : propheta; ab Elia relictus 

lamentatus est 167, 27. Eliae pallium 
accepit 168, 3. 

'Ελλάς: ex ea terram et aquampostulavit 
Xerxes 33, 21. ei bellum intulit idem 
31, 5. 

"Ελληνες: ex eorum mythologia quaedam 
afieruntur 18, 24; 40, 27; 66, 24; 
103, 21. eos perterrere conatus est 
Xerxes 118 ,11 ; 171,19. Artemidis 
templi Ephesini incensoris nomen 
oblivioni dandum esse decreverunt 
112, 16 (cf. 74, 11—12). ab eis bar-
baros vinci, se glorifican cupiebat 
Alexander Magnus 129, 11. ab eis 
adorari voluit idem 96, 8. 

'Ελληνικός: — vestes cum barbarorum 
indu mentis commutavit Alexander 
Magnus 41, 21. 

Έ λ λ ή ν ι ο ς : — deus Hercules 19,5. — dii 
Niobae naturas incongruas dederunt 
148, 15. 

Έλλησττόντιος : — ΓΤηγαί 127, 4 vide 
s. n. — ττορδμός ad eum monasteria 
sita 161, 20. 
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' Ε λ λ ή σ π ο ν τ ο ς : ad eum Cplis sita 
128, 15. ab Alexio (III) Angelo 
traiectus 102, 26. 

Έ λ ύ μ α ς : pers. bibl.; impii adversarii 
exemplum 84, 24; 187, 24. 

Έ μ π ο υ σ α ι : 85, 11. 
Έ π ι μ η Β ε ύ ς : Prometheo oppositus 84,17. 
Έ ρ ε μ β ο ί : populus 77, 15. 
Έ ρ ι δ α ν ό ς : fluvius, circa quem Phaeton 

e caelo decidit 99, 31. 
Έ ρ ι ς : Pelei ac Thetidis nuptias turbavit 

42, 4. 10. 16. 
Έ ρ μ α ϊ κ ό ς : ad artes liberales pertinens 

(opponitur voci Άρεϊκός) 54, 18; 
107, 24; 130, 7; 152, 9; 205, 31. 

'Ερμής : litteras invenit 212, 12. artium 
liberalium deus. Areti opponitur 
3 7 , 2 0 ; 5 4 , 4 ; 1 2 9 , 2 1 . 2 5 ; 150,18. 
plantaría alata habebat 86, 14; 212, 
12. 

'EpuS 'pá (3άλασσα) : ab Israelitis per 
siccum traiecta Aegyptios demersit 
125, 20. 

"Ερως: eius imagini similis Nicetae filius 
mortuus 51, 7. ut collusorem haberet, 
Anteros genitus 197, 16; 201, 4. 7. 13. 

'Εσπερίδες : earum pomis inlecebrosior 
(prov.) 18, 21. 

Εύνομος: de eo atque cicada fabula 
aliata 52, 23. 25. 

Εύξεινος (Πόντος): in eum influit Ister 
4, 3. ab Alexio et David Comnenis 
κακόξεινος factus 127, 14. Cf. Πόντος. 

Ε ύ ρ ώ π η : Vlachorum rebellionis sedes 
57, 14. in earn traiecturi visi sunt 
Turci 171, 7. 

Ευφράτης : fluvius; in eo lavabitur Is. 
Angelo duce miles Romanus 94, 12. 

+ Ε υ φ ρ ο σ ύ ν η (ή Δούκαινα) : (nomen 
tantum in not. mg. ad 122, 24; ad 
nomen alluditur 68,4/8 ; 105,32 ; 106,5) 
Alexii (III) Angeli uxor; Ducarum 
sanguinem cum Comnenico coniunxit 
68, 3. pulchritudine et virtutibus prae-
stans imperatori assistit 67, 5 sqq.; 
105, 31 sqq.; 112, 24. Cpli rebellionem 
repressit 67, 10—13. 

Έ φ ε σ ο ς : ibi Artemidis templum incen-
sum 74, 9; 112, 17. 

Έ φ ρ α ί μ : tribus bibl.; verbis S. Script, 
allatis memoratur 65, 2. 

' Ε ω σ φ ό ρ ο ς : Lucifer, rebellantium pri-
mogenitus 5, 19. odii fraterni auctor 
157, 11. 

Ζεύς: verbis Homeri allatis memoratur 
35, 30. cum eo ab Homero Agame-
mnon comparatus 56, 3. Prometheum 
punivit 76, 13. curru per aera vehens 
87, 8. contra eum Aloides insurrexe-
runt 93, 5. 

Ζοροβάβελ: pers.bibl.; liberator, Theo-
doro Lasc. exemplo 128, 26; 147, 6; 
160, 19; 175, 34. 

Ζυγός: (Haemi regio) a Ioanne Myso 
occupatus 106, 19. 

Ήλεκτρα: quomodo fratris capillos agno-
verit 130, 21. 

Ήλιάδες: fratrem Phaetontem defleve-
runt 21, 31. 

Ή λ ί α ς / Ή λ ι ο ύ : propheta; ignem de 
caelo descendere fecit 48, 30; 188, 7. 
post ieiunium Deum vidit 125, 16. Ior-
danem per siccum transgressus 167,24. 
quadrigis in coelum ascendit 167, 21. 
pallium suum Elisaeo reliquit 168, 3. 

Ή ρ α : forma regia 42, 16. λοχία 54, 33. 
Ixionem nube decepit 90, 21. 

Η ρ ά κ λ ε ι α (Ποντική, έπίΠόντω κειμένη): 
+ ab Hercule appellata 145, 2—3. in 
ea David Comnenus se inclusit; paene 
a Theodoro Lasc. expugnata 144, 19; 
+ 145, 1—3. 

Ήρακλεία λ ί δ ο ς : 18, 19. 
Η ρ ά κ λ ε ι α & 3 λ α : 57, 25—26. 
'Ηρακλής: quomodo ab Indis depic-

tus 19, 1. 8. monstra Lybiae ac 
Aegypti interfecit 58, 11. Antaeum 
oppressit 58, 11; + 2 1 3 , 18. Theseum 
ex Orco liberavit 58, 12. Hydram 
occidit 5 9 , 3 0 ; 111 ,13 ; + 2 1 3 , 1 8 . 
Nessi dolo interemptus 80, 29 ; cf. 
167, 2. urbs Heraclea Pontica ab eo 
appellata 145, 3. βουδοίνας, translate 
de gula 181, 25. Prometheum liberavit 
193, 16. 

+ Ή ρ ό σ τ ρ α τ ο ς : 74, 7—10; 112,16—18; 
vide s. nn. "Αρτεμις, Έλληνες. 

'Ηρώδης : de manu eius ereptus est 
Petrus apostolus 126, 33. 

'Ησαΐας: propheta; verba eius aliata 
146, 2. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:33



226 Index nominum 

Ήσαϋ: eius loco Iacob benedictus 63, 18; 
82, 11. hominis sibi fidentis exemplum 
63, 20. 

'Ησίοδος: eius verba aliata 79, 20; 
204, 8. 

Ή φ α ι σ τ ο ς : translate de igne 84, 5. + a 
love Olympo deiectus 154, 2. 

'Ηχώ: φιλόμολττοζ 212, 20. eius amore 
captus Pan + 14, 9; 148, 11. 

"Ηώς: quos amabat, rapiebat 51, 4. 

Θέμις: translate de iustitia; eius sectator 
Io. Belissariotes 150, 24. 

Θεμ ιστοκλής : propter Miltiadis victo-
riam non dormiebat 118, 6. pruden-
tiae exemplum 153, 28. 

Θεόδωρος (I) ό Λάσκαρις: imperator; 
duabus orationibus a Niceta celebratus 
129,1 sqq. ; 170,1 sqq. duo silentia pro 
eo composita 176, 1 sqq.; 120, 1 sqq. 
nobili genere natus, Angelis imperato-
ribus affinis 130, 30; 132, 24; cf. etiam 
s. n. Καματηρός, Βασίλειος, ab Angelis 
imperatoribus paulo tantum minutus 
130, 31. iuvenis 121, 15. Cpli capta 
manibus hostium elapsus 126, 33—34; 
cf. 131, 7—10. Nicaeae resedit 139, 7. 
reliquias (orientales) imperii servavit 
131,12; 121,8—10; 126,31 sqq. 
primo ducis, non imperatoris muñere 
functus 131, 24—132, 6; 134, 12—15; 
121, 4—5; 127, 5—6. in restaurando 
imperio sibi non pepercit 131, 5 sqq.; 
121, 5—10; 127, 1 sqq. (20—21); 134, 
30 sqq. imperii unitatem restituit, 
Romanorum ánimos renovavit 131, 17 
sqq.; 132,30—33; 133,1 sqq. Pegis 
(in Latinis impugnandis) multum 
sudavit 132, 7—8; 127, 4. 7—11. ad 
Turcos se contulit, cum Sultano pac-
tus auxilia obtinuit 132, 21—30; 
+ 127, 3—4. a Deo electus 130, 28; 
138, 8 sqq.; 139,17; 126,31; 127, 
18—31; cf. 174, 14; 175, 15, a Roma-
nis imperator renuntiatus 134, 15—20, 
imperii insignibus se ornavit 134, 
25—26. 30. antecessorum instituta 
abolevit et nova introduxit 135, 4—13. 
belli opera ipse suscepit 135, 14—21; 
141,19—142,4; 142,19—21; 123, 
30—32; 216, 24—27. rerum admini-
strationem Basilio Camatero commi-

sit 216, 27—28. pecuniae non pepercit 
135, 22. cum Latinis indutias fecit 135, 
26—30. Comnenos regione Pontica 
potitos impugnavit 135, 32 sqq.; 127, 
13—15. castellum quoddam a Turcis 
occupatum recuperavit 136, 23—32. 
Manuelem Maurozomam eiusque auxi-
lia Turcica profligavit 136, 33—137, 
13; 127, 15—18. victor (iterum) cum 
Turcis pactum iniit 137, 16—29. uno 
anno post imperium susceptum victo-
riis magis quam imperatoris insignibus 
distinctus 137, 30—138, 7. iterum con-
tra Comnenos Ponti profectus 139, 13 
sqq. Heracleam Ponticam expugna-
turus atque David Comnenum captu-
rus Nicomediam revertí coactus est 
144, 18 sqq. unde Latinos urbem 
aggressuros proturba vit 145, 17 sqq. 
victor (Nicaeam) reversus 130, 1—10. 
David Comnenum e Ponti regionibus 
eiciet 146, 8 sqq. terra marique novas 
victorias reportet 146, 17—23 (cf. 
175, 26 sqq.), reportavit 174, 28—30. 
Cplim recuperet 146, 24 sqq. ; 127, 27 
sqq.; 128,25—26; 175,32—34. undi-
que hostibus oppressus 184, 15 sqq.; 
185, 3—14 eos praevenire cupit 185,15 
sqq. Sultanum ( + Caichosroen) ipse 
caedit Turcosque profligavit 170, 1 
sqq. Armeniae regis filiam uxorem 
ducere vult 206, 4. quomodo mortuus 
not. mg. ad 175, 24. cum David com-
p a r a t o 138, 9—10; 139, 17—18; 127, 
22—26; 171, 11—17, cum Christo 
172, 31; 173, 4; 175, 20. 

Θεόδωρος: vide Ειρηνικός, + Μαγκα-
φδς. Τροχός. 

Θερσίτε ιος : — είδος 112, 3. 
Θεσσαλον ίκη : sedes episcopalis Con-

stantini Mesopotamitae 204, 21. 22; 
214, 5. inde expulsus idem 205, 7. 

Θέτ ις : cum eius Peleique nuptiis Is. 
Angeli nuptiarum sollemnia comparata 
42, 1. 7. 

Θ ε τ τ α λ ή : mulier captiosa 164, 29. 
Θησεύς: e labyrintho elapsus 36, 3. ab 

Hercule (ex Orco) liberatus 58, 12. 
amicitiae exemplum 196, 14 (num. 
pl.). 

Θράκη: 9, 31. 
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Θ ρ α κ ώ ο ζ : — urbes a + Ioanne Myso 
vastatae 184, 28. 

Θ ρ α ξ : = Tereus 116, 9; 213, 5. Cf. s. η. 

' Ι α κ ώ β : verbis S. Script, allatis memora-
tur 35, 31 ; 195, 7. dolo Esau benedic-
tionem rapuit 63, 17; 193, 25. mansue-
tudinis exemplum 63, 19. filius Dei 
appellatus 101, 1. eius scala duplicis 
communicationis cum Deo atque cum 
hominibus symbolum 210, 18. Cf. 
'Ισραήλ. 

Ί β α γ κ ό ς : Vlachus; profugus ab Alexio 
(III) Angelo receptus et beneficiis 
cumulatus 60, 16—20; 61, 3—17. re-
bellavit 59, 33—34; 60, 8 sqq. Im-
perium affecta vit 60, 22 sqq. ; 64, 5—6. 
ab imperatore impugnatus 53, 23; 
62, 14. 29. victus 62, 26 sqq. dolo 
captus 63, 10 sqq. per ludibrium 
triumpho circumductus 62, 1—2. 

' Ι ε ζ ε κ ι ή λ : propheta; eius vaticinium 
resuscitatum 40, 7. 

Ι ε ρ ε μ ί α ς : propheta lamentationum 126, 
20 ; 184, 35. eius verba aliata 24, 14.22 ; 
49, 9. 

' Ι ε ρ ι χ ώ : urbs, sacerdotibus expugnata 
83, 6. 

' Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ : — caelestis 163, 9. 
Ί ε σ σ α ί : — filius = David 134, 19. 
Ι η σ ο ύ ς (ό του Ναυή 29, 16): Archange-

lum vidit 28, 7. solem sistere iussit 
29, 16. Ierichus expugnationem sacer-
dotibus comittere iussus 83, 9. Pa-
laestinam Israelitis sorte divisit 
94, 17. Deo fisus vespas exercitus 
antecessores habuit 183, 33. 

Ί η σ ο ϋ ; (ό Χριστό;; + ó Διδάσκαλο; 
188 ,23) : Is. Angelo victoriam de 
Servis dedit 29, 17. eo transfigurato 
in faciem ceciderunt discipuli 78, 9. 
hominum infirmitates porta vit 188, 9. 
vendentes de tempio eiecit 188, 23. 
Cf. Χριστό;. 

Ί 3 ά κ η : Telemachi patria 35, 29. 
' Ι θ α κ ή σ ι ο ; : — ήρω; = Odysseus 38, 29 

vide s. n. 
" Ι κ α ρ ο ; : a pâtre alas accepit, eius ad-

monitiones sprevit ; translate de Iban-
co 61, 5. 10. 

Ί κ ο ν ι ε ϊ ; : a Theodoro Lasc. proturbati 
170, 11. 

Ί κ ό ν ι ο ν : eius Sultan a Theodoro Lasc. 
caesus 170, 2. 

Ί λ ι ά ; κ α κ ώ ν : 160, 12. 
" Ιλ ιον : ab Agamemnone expugnatum 

117, 32. verbis allatis (?) memoratur 
49, 31. 

" Ι λ ι ο ; : (cum ea Cplis comparata) a viris 
fortibus melius quam moenibus defensa 
150, 9. defensore privata mox casura 
149, 28. 

Ί λ λ ύ ρ ι ο ; : ό — Is. Angelo se subici(e)t 
39, 26. 

' Ινδία : terra remotissima 77, 14. 
Ι ν δ ι κ ή : eius thaumaturgi etc. ad Ale-

xandri Magni nuptias invitati 41, 16. 
' Ινδοί : quomodo Herculem depinxerint 

19, 1 (cf. AiSíoTre;). cum iis pugnans 
Alexander Magnus vulneratus 171, 
28. 

Ί ν δ ό ; : fluvius; de verme in eo vivente 
23, 23. 

Ί ν δ ό ; : — sagittarius mori maluit quam 
gloriam suam amittere 185, 28. 

+ ' 1ξ ίων : a Iunone deceptus cum nube 
concubuit; translate de Alexio Brana 
90, 20—22. 

Ί ο 3 ό ρ : pers. bibl. ; eius admonitio 
Moysi nil profuit 32, 28. 

Ί ό λ ε ω ; : Herculi in occidenda Hydra 
auxilio fuit; translate de Alexio (III) 
Angelo 59, 30; de anonymo quodam 
213, 19. 

' Ι ό ν ι ο ; κ ό λ π ο ; : eius accolae a Siculo-
rum exercitu non aberant 93, 29. 

Ί ο ρ δ ά ν ε ι ο ; : — recursus fluvio Moravo 
imitatus 30, 31. — aqua: translate de 
aqua in festo Epiphaniae benedicta 
87 ,12 ; 99 ,23 . — fluvius; eum per 
siccum transiit Elias propheta 167, 24. 

' Ι ο ρ δ ά ν η ; : in eo lavabitur Is. Angelus 
94, 14. recurrit; translate de exercitu 
Alamano 100, 19. 

' Ι ο ύ δ α ; : ab Israel divisus 134, 5. primus 
David regem agnovit 127, 23; 134, 19. 

Ι ο ύ λ ι ο ι Κ α ί σ α ρ ε ; : Ungariae regum 
proavi 36, 17; 40, 18; cf. 44, V. 5; 45, 
V. 19. 

' Ι σ α ά κ : pers. bibl.; Iacob Esaù loco 
benedixit 63, 17; 82, 12. 

Ί σ α ά κ ι ο ; (II) ό " Α γ γ ε λ ο ; : imperator; 
quattuor orationibus a Niceta cele-
bratus35, 1 sqq.; 85, 17 sqq.; 3,1 sqq.; 
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26, 1 sqq. nobili genere natus 36, 16; 
3 9 , 3 ; 4 0 , 2 1 ; 8 7 , 4 . 7 . 1 7 — 3 0 ; vide 
etiam 45, V. 23. formosus 36, 7. 16; 
37, 16—17; 38, 6; 42, 28; 43, 6—8; 
86, 27—30; 88, 3—20. 27. 30; 98, 12; 
2 6 , 1 3 ; 2 8 , 5 — 6 ; 32 ,20—24 ; 34 ,28 . 
iuvenis 36, 15; 37, 12; 85, 27. virtuti-
bus praecellens 37,13—38, 2; 38, 5—6; 
88 ,21—28; 90 ,5—11 ; 9 8 , 8 sqq.; 
32, 24—25. beneficus 94, 28—95, 7; 
cf. 9 7 , 1 2 ; 9 9 , 3 sqq. pius 9 4 , 2 8 ; 
9 5 , 8 — 2 0 ; 9 6 , 2 5 — 9 7 , 8 ; 98 ,9—10 ; 
99, 10—20; 100, 7. 25 sqq.; 31, 4—14; 
32, 14; vide etiam 10, 28—29 piisque 
favens 96, 18—24. simplex 95, 2 1 — 
96, 19; 99, 12. inimicis ignovit 97, 9 — 
98, 7. cum Moyse comparandus 97,34; 
6 ,11—12 ; 2 7 , 3 ; 3 0 , 5 ; 32 ,28 , cum 
David 3 7 , 1 7 ; 4 0 , 4 ; 3 2 , 2 2 — 2 3 ; 
96, 15; 98, 11 sqq., cum ipso Christo 

89, 17; 97, 30; 98, 27 sqq. ab Andro-
nico (I Comneno) patria expulsus 
multas gentes visitavit 39, 1—2; 
98 ,20—25. a Deo electus 3 8 , 2 6 ; 
39, 22—23; 39, 29—40, 6 ; 42, 24; 90, 
6—11. 14—16; 96, 14—15 Andronico 
tyranno oppresso Romanos liberavit 
3 8 , 3 — 2 5 ; 3 9 , 3 — 1 4 ; 8 8 , 2 9 — 8 9 , 2 0 ; 
90 ,11—16; 98 ,9 , imperium restituii 
37, 27—30; 39, 23—28; 40, 2—9; 85, 
22—86, 7; 97, 21—24. Andronici filium 
( + Ioannem) una cum patre oppressit 
90, 19—20. Siculos debellavit 39, 
15—22; 91, 7—16; 93, 24—32. Belae 
Ungariae regis filiam uxorem duxit 
35, 1 sqq. ; (32, 8—9) ; 44, 10 sqq. unde 
gentes ei se subiciunt 36, 24—37, 10; 
39, 22—28 (cf. 45, V. 28—37). + P e t r o 
Vlacho vieto (cf. 91, 27—92, 17) litte-
ras vitoriam annuntiantes Cplim 
misit 7, 8—21. Haemi castella parum 
custodita reliquit 8, 2—5 (cf. 9, 6—9). 
+ Alexium Branam usurpatorem de-
bellavit 90, 20—25. ad Scythas fu-
gandos profectus 9, 10 sqq. eis victis 
6, 25—7, 7; 11, 10 sqq. (cf. 93, 18—22) 
de Victoria Patriarcham et Synodum 
litteris certiores facit 6, 22 sqq. 
(cf. 12, 22—25). Philadelphiam rebel-
lantern subegit 9 2 , 1 8 — 9 3 , 1 1 ; 93, 
22—24. Alamaniae regis insidias 
repellat 99, 25 sqq., repellet 89, 2 1 — 

90, 4, reppulit 3, 14—15; 26, 19—26. 
barbaros subiugabit finesque Romanos 
propagabit 94, 1—22. ad debellandos 
Vlachos atque Scythas Danubium 
classe praeoccupavit 3, 17 sqq. in eos 
profecturus est 3,3 sqq. ; 4, 12 sqq. 
eis terrorem iniecit sed pepercit 
26, 27—27, 16. Dalmatas (i.e. Servos) 
rebelles devicit 27, 17 sqq. ipse in 
bello ducem non mentitus pugnavit 
29, 12 sqq. Belam socerum bis conve-
nit 32, 8 sqq.; 33, 10 sqq. Ungariam 
prorsus subiugabit 33, 24—31. victo-
riis suis barbaros Occidentis atque 
Orientis deterruit 34, 5 sqq. pro eo 
frater eius Alexius rebelliones sup-
pressit 59, 30—32. imperium undique 
barbarorum minis expositum reliquit 
57, 11 sqq. + u n a cum filio +Alexio 
(IV) Cplim Latinis prodidit 159, 3 4 — 
160, 5. Vide etiam s. nn. "Αγγελοι, -S. 

' Ι σ μ α ή λ : servae filius, Turcorum pro-
genitor, cum eo Ioannes Comnenus 
Crassus comparatur 104, 18. 

' Ι σ ρ α ή λ : (Iacob) eius scala in metaphora 
memorata 17, 7. Cf. 'Ιακώβ. 

' Ι σ ρ α ή λ , oí έξ ' Ι σ ρ α ή λ : populus 
Israelitarum; ei bona terrae promissa 

•95, 5. ieiunus mare Rubrum pertran-
siit 125, 19. ignis columnam viae 
ducem habuit 124, 29. ob murmur in 
deserto punitus 211, 13. saturitate 
idololatricus factus 182, 8 sqq. in 
faciem Moysi intendere non sustinuit 
27, 4. Palaestinam sortitus 94, 17. a 
Gabaonitis vexatus 200, 16. a tribu 
luda divisus 134, 5. David regem 
agnovit 134, 19; 127, 24. a Ieremia 
defletus 24, 14. captivus ad Baby-
lonium fluvium sedebat 205, 29. verbis 
S. Script, allatis memoratur 167, 28; 
171, 16; 176, 8. 

" Ι σ τ ρ ο ς : eum Scythae praedatum traicie-
bant 3, 18. post multos annos iterum 
classem Romanam fert 3, 21 sqq. a 
Bela Is. Angelum conventuro traiectus 
32, 13. item ab Is. Angelo Belam 
conventuro 33, 10. 18. Cf. Δά(ν)-
voußis. 

Ί τ α β ύ ρ ι ο ν : mons Palaestinae; verbis 
S. Script, allatis memoratur 161, 1. 
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Ί τ α λ ί ; : — μάάησι; iuris prudentia 
151, 24. 

Ί τ σ λ ι ώ τ η ς : ó — a Siculorum exercitu 
non aberat 93, 27. 

' Ι τ α λ ο ί : Romanorum patriam incursione 
populati, sed eicientur 128, 11. David 
Comneno auxilio venientes Nicome-
diam aggressi 145, 13; 146, 1. a Theo-
dora Lase, fugati Cplim refugerunt 
145, 21 sqq. Cpleos captae et spoliatae 
poenas solvant 147, 4. Cf. Λατίνοι. 

' Ι τ α λ ό ; : (ò) — legiones Romanas sup-
plere potest, ducis loco substituí non 
potest 150, 17. 

Ι ω ά ν ν η ς : vide Βελισσαριώτη;, Καμα-
τηρό;, Κομνηνόξ. 

' Ι ω ά ν ν η ς ò έκ Μ υ σ ί α ; (nomen tantum 
129 ,4 ) sive Ί ω α ν ν ί τ ζ α (106 ,18) : 
olim obses Cpli vixit 110, 16—17. 
Mysia potitus 110, 30 ; cf. 106, 18. 
imperatoris dignitatem usurpavit 110, 
8—12. cum Camytze et Chryso contra 
Alexium (III ) Angelum se coniunxit 
110, 8—9. pactum cum imperatore 
iniit 1 0 6 , 1 8 — 1 9 ; 1 1 0 , 8 sqq.; I l l , 
19—21. Cpli capta fines Romanos 
praedatur + 1 8 4 , 2 7 — 3 0 ; 1 2 9 , 4 . 

Ί ω α ν ν ί τ ζ α : vide n. praeced. 
Ί ώ β : patientiae exemplum 166, 15. 19 ; 

205, 8; 211, 9. eius verba aliata 47, 31 ; 
95, 5 ; 108, 11; 160, 26 ; 211, 9. 

Ί ω ν α 3 ά ν : pers. bibl.; a David defletus 
23, 4. 5 ; 49, 19. 

+ Ί ω ν α ; : = φυγά; προφήτη;, in meta-
phora memoratur 213, 25. 

' Ι ω σ ή φ : a fratribus se adorari in somnio 
vidit; cum eo Is. Angelus comparatur 
37, 7. 9. 

Καίσαρ: vides, nn. Αύγουστο;, 'Οκτάβιο;. 
Καίσαρες : vide s. nn. Αύγουστοι, 'Ιού-

λιοι. 
+ Κ α ι χ ο σ ρ ό η ; (=Περσάναξ, Περσάρχη;, 

Πέρση;, Περσών άρχισατράττη;, ό το 
άρχειν Περσών ύπε ζωσμένο;, Σουλ-
τάνο;) : ab Alexio ( I I I ) Angelo perterre-
factus pactum iniit 101,10—11 ; 102,26 
sqq. ; 104, 4—10. cum Theodoro Lase, 
pactus Romanis auxilia misit 132, 21 
sqq. genero (Manueli Maurozomae) 
auxilio fuit 137, 4—5 (cf. 127, 15—16). 
(iterum) cum Theodoro Läse, pactus 

137, 18 sqq. ab ilio in proelio caesus 
170, 1 sqq. (172, 6 ; 174, 7—11. 21—27) 
cf. Πέρσαι (Turci). 

Κ α λ λ ί μ α χ ο ; : etiam mortuus Persas 
deterrebat 173, 10. 16. 

Κ α λ λ ι ό π η : Orphei mater 129, 27. - ; 
νάμα: translate de artis poeticae 
fonte 150, 30. 

Κ α μ α τ η ρ ό ; , Β α σ ί λ ε ι ο ; ó — : Theo-
dori Lase, imperatoris avunculus 
202, 15; 209, 10; 216, 1. 16. rerum 
administratio ei commissa 216, 27. 
ad Armeniae regem missus 216, 2. 
Nicetae epistolae ad eum scriptae 
202, 5 sqq.; 209, 10 sqq. 216, 1 sqq. 

+ Κ α μ α τ η ρ ό ; , ' Ι ω ά ν ν η ; ó — : (ad 
nomen cf. not. mg. ad 85, 15) charto-
phylax 68, 18 (postea patriarcha, 
Ioannes X ) ; Nicetam falso hetero-
doxiae accusavit, unde hic orationem 
invectivam in istum composuit 68, 17 
sqq. 

Κ α μ β ΰ σ α ι : —- μαινόμενοι locutio prov. 
56, 12—13. 

Κ α μ ύ τ ζ η ; , Μ α ν ο υ ή λ ó — : (nomen 
tantum 10, 34 ; 106, 11) imperatorum 
Is. et Alexii ( I I I ) Angelorum patruelis 
10, 33 ; 106, 11; 107, 5 ; 111, 17. aetate 
provectus 107, 11. protostrator 10, 
33—34. ad Lardeam ab Is. Angelo 
parti exercitus praefectus ibid. (po-
stea Alexio I I I imperante) a barba-
ris captus 106, 12—13, non autem ab 
imperatore 106, 13; 107, 17, sed a 
genero suo Chryso redemptus 106, 
13—14; cf. 107, 18—19. unde una 
cum ilio rebellavit 106, 15—17; 107, 5 
sqq. cf. 108, 4—5. 21—22. regiones 
quasdam occupatas (107, 25 sqq.) 
Chryso cessit 109, 26—27. Chrysi 
auxilio privatus 108, 8—10. 22—23 
ab imperatore victus et fugatus 106, 
17—18; 108, 8—12; 111, 16—18. 

Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ; , ' Α ν δ ρ ό ν ι κ ο ; ό — : 
ττανυττερσέβαστο;, Is. Angeli γαμ-
βρό;, ad Anchialum custodiendam 
missus 10, 17. 

Κ α ρ ί ω ν : servi nomen typicum 60, 10. 
Κ α ρ χ η δ ό ν ι ο ; : Hannibal 31, 5. 
Κ ά σ σ ι ο ; : cum eo Bruto suicidium con-

venit 203, 26. 
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Κάτων (εξ): censorie nimis severi exem-
plum 56, 11. Romae administratione 
profuit 158, 34. 

Καύκασος: mons; in eo Prometheus 
rupi adligatus 76,12 (exconi.) ; 193,16. 

Κελτικός: — miles Antiochiae Alexii 
(III) Angeli res gestas vidit 58, 8. 

Κελτός: a Siculorum exercitu non aberat 
93, 27. 

Κέρβερος/-ροι : 76, 12; 163, 28. 
Κέρκωττες : translate de improbis homi-

nibus 105, 26. 
Κηδάρ: verbis S. Script, allatis memora-

ta 30, 23. 
Κήρες: 30, 23; 114, 37; 179, 2. 
Κικέρων: qua appellatione a Romanis 

ornatus 152, 6. 
Κλήμης: Petri apostoli socius, amicitiae 

exemplum 161, 6; 217, 9. 
Κ λ ω δ ο ί : 159, 29. 
Κνώσσιος: —virgines Ariadnam chorea 

delectaverunt 36, 2. 
Κόμανο ι : 9, 34 vide Σκύ3αι. 
Κομνη νικός: — generis imperatores 

mulleres non Romanas uxores duxe-
runt 67, 36. — sanguis in imperatrice 
Euphrosyne cum Ducarum sanguine 
commixtus 68, 3. 

+ Κομνηνοί : imperatores, fines Roma-
norum propagarunt 55, 24—26. 

Κομνηνός, 'Αλέξιος ό — : = 'Αλέξιος 
(III) ό "Αγγελος 101, 10; 106, 10. 

Κομνηνός: vide -f 'Αλέξιος (II), + 'Αλέ-
ξιος (I Τραπεζ.), 'Ανδρόνικος (I), 
Δαυίδ, Μανουήλ (I). 

+ Κομνηνός, Ι ω ά ν ν η ς ό ·—: Andro-
nici (I) filius, ab Is. Angelo una cum 
pâtre oppressus 90, 19—20. 

Κομνηνός, 'Ιωάννης ó —, ò Παχύς: 
Ioannis Axuch Turci, magni domestici, 
nepos ; imperium aflectavit ; ab Alexio 
(III) Angelo interfectus 101, 12—15; 
104, 11—105, 29. 

Κρονικός: pervetus 90, 12. 
Κυκλώπειος: — δαίς 89, 14. 
Κύκλωψ : -πος παιδαγωγία translate 

de opera perdita 205, 32. 
Κύπρος: Spyridonacemprogenuitll2,14. 
ΚΟρος: Lydos apostatas iterum subegit 

65, 14. quid ei consili Oibares dederit 
65, 18. 19. a Persis dilectus 101, 11. 

Κύων: sidus 5, 27. 

Κωκυτός: inferorum fluvius 13, 25 (cf. 
Άχέρων). 

Κωνσταντ ίνος (I) ό Μέγας: vocem 
„in hoc signo vinces" audivit 175, 6. 

Κωνσταντ ίνος : vide Μακρόχειρ, Με-
σοποταμίτης, Στιλβής. 

Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς (ή Κωνσταντίνου 
[καλλίπολις], πόλις βασίλεια, -βασιλίς, 
-παμβασίλεια, των πόλεων βασιλίς, 
-πρωτίστη και καλλίστη, πατρίς) : 
nova Roma appellata 57, 5—6, nova 
Sion 131, 14. communis patria Ro-
manorum 147, 16. Andronico (I) tan-
quam Andromeda monstro expósita 
89, 6. de Is. Angeli victoria certior 
facta Deo gratias egit 6, 10. ab Alexio 
Brana oppugnata 90, 23. quasi cen-
trum Is. Angeli expeditionum 91, 3; 
cf. 20, 26. inde a Manuelis (I) impera-
toris morte viñeta et inclinata 57,5—10. 
in earn victor reversus Alexius (III) 
Angelus 65,9. eius planta(tio) nobilissi-
ma Euphrosyne imperatrix 67, 35. 
Belissariotas genuit 150, 24—25; 158, 
31—32, Ioannem variis honoribus 
affecit 150, 25, Michaelem Eparchum 
habuit 159, 3, amborum administra-
tione profecit 159, 2, eorum morte 
damnum accepit 150, 5 sqq. a Latinis 
capta et spoliata 184, 31; 148, 35—36; 
149,29 sqq.; 160,1; 120,3; 126, 
16—19; 129,3; 130,33; 206,7; 208, 
30—31. ex ea Nicetas (cum Belissa-
riotis) emigravit 148,35—36; 161,4; 
208, 30—34. defletur 149, 29 sqq. ; 
160, 6—21; 131, 13—14; 146, 25—32; 
126, 20—28; 204, 24—26. a Theodoro 
Lasc. recuperetur 132, 3 ; 146, 24. 33 
sqq.; 128,13 sqq.; 175,33. in earn 
refugerunt Latini a Theodoro Lasc. 
fugati 145, 30. eius monasterium 
Παναγίου memoratur 22, 27 cum not. 
mg.; eius ecclesiae 195, 22. 

Λάζαρος: translate de hominibus pau-
peribus 20, 3. 8; 154, 30. 

Λάκωνες: furti deprehensi poenam du-
plicabant 77, 11. 

Λάμια: mulier monstrosa, puerorum 
formido 76, 20. 

Λαρδέα: urbs Thraciae, circa quam Is. 
Angelus Scythas profligavit 10, 25. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:33



Index nominum 231 

Λ ά σ κ α ρ ι ς : vide Θεόδωρος (I) ό —. 
Λ α τ ι ν ι κ ό ς : (—όμαιχμία, στρατιά, δόρυ, 

κοντοφορικόν) : 39,17; 127,11; 131, 
24; 135, 28; vide Λατίνοι. 

Λ α τ ί ν ο ι : ab Is. Angelo profligati 39, 17; 
91, 11 (cf. + Σικελοί). Cplim ceperunt 
+ 178, 2—3; +184, 30; 129, 3; 120,4; 
208, 33 (cf. s. η. Κωνσταντινούπολις), 
fines Romanos vastaverunt 127, 11. 
Romanos perterrebant 131, 24. + a 
Scythis debellati tarnen urbes Ro-
manas orientales aggressuri 185, 1—5. 
vieti cum Theodoro Lase, pacti sunt 
135, 28. Cf. 'Ιταλοί. 

Λ α τ ί ν ο ς : ·—• όμαιχμία 91, 11. 
Λ ά χ ε ι α ι : 159, 29. 
Λ εβούνης : Leo, Armeniae rex; eius 

filiam uxorem ducere vult Theodorus 
Lasc. 216, 1. 

Λ ή θ η ς β υ θ ό ς : 129, 17. 
Λ ι β α ν ί τ ι ς : — cedras 166, 14. 
Λ ί β α ν ο ς : mons; verbis S. Script, allatis 

memoratur 95, 9; 126, 2. 
Λ ιβυκός : — monstra a Hercule enecata 

58, 10. 
Λ ι τ α ί Ό μ η ρ ο υ : 142, 29. 
Λοκρός: — ρόδον ώκύμορον locutio 

prov. 14, 15; 47, 4. 
+ Λούκιος (Λεύκιος) Κ ο ΐ ν τ ι ο ς Κινκι-

ν ά τ ο ς : Lucius Quinctius Cincinnatus, 
ab aratro ad imperium vocatus 56, 24. 

Λ ύ δ ι ο ς : in prov. παρά — άρμα θέειν 
16, 7; 87, 2; 158, 28. 

Λ υ δ ο ί : rebelles a Cyro iterum subacti 
65, 14. -ών πόλις = Philadelphia, 
vide s. n. 

Λ υ κ ο ύ ρ γ ο ς : homone appellandus esset 
an deus, Apollo dubitavit; ultione se 
abstinuit; Spartae leges pacemque 
dédit 97, 17. 22. 

+ Μ α γ κ α φ δ ς , Θ ε ό δ ω ρ ο ς ó —: urbis 
+ Philadelphiae rebellantis dux 92, 
25. 

Μ α δ ι ά μ : gens bibl. ; a Gedeon exstirpata 
136, 11. 

Μαίανδρος : fluvius, circa quem Theo-
dorus Lase. Turcos devicit 170, 21. 

Μακεδόνες : Alexandrum Magnum ob-
servabant et diligebant 102, 10. eum 
vulneratum e mortis periculo serva-
verunt 171, 32. 

Μ α κ ε δ ώ ν : Alexander Magnus 91, 16; 
171, 26. 

Μακρόν Τ ε ί χ ο ς : Scythisimpedimentum 
minime insuperabile 8, 8. ei fisus 
Petrus Vlachus 91, 29. 

Μ α κ ρ ό χ ε ι ρ , Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς ò —: 
δικαιοφύλαξ; Nicetae epistola ad 
eum scripta 201, 1 sqq. 

Μ α κ ρ ό χ ε ι ρ : id. Constantinus? ep. ad 
eum scripta 203, 28 sqq. 

Μ α ν ο υ ή λ (I ό Κομνηνός): magnus im-
perator 40, 22—23. eo mortuo im-
perium Romanum inclinatum 57, 10. 
Is. Angelo έκ γένους 40, 21. eius atque 
Is. Angeli uxores ex eodem genere 
oriundae 40, 22. Cf. Μαρία. 

Μ α ν ο υ ή λ : vide Καμύτζης, Μαυροζώμης. 
MápScc: pers. bibl.; vitae activae exem-

plum 184, 4. 
+ Μ α ρ ί α (Παρθένος και Μήτηρ Θεού): 

Is. Angeli protectrix 96, 29 (sqq.). 
laudatur eius imago ecclesiae Philippo-
poleos 195, 27 sqq. 

Μ α ρ ί α : pers. bibl. (Lazari soror); vitae 
contemplativae exemplum 184, 5. 

+ Μ α ρ ί α : Manuelis (I) imperatoris uxor, 
pulcherrima 40, 24—25. Vide etiam 
s. n. Μανουήλ. 

Μ α ρ ί α : Belae (III) Ungariae regis filia, 
Is. Angelo nupta 35, 3 ( + cf. 6, 
15—17); 36,8—23; 40,12—32; 42, 
14—19; 44, 11; 44, V. 5—8. 13—14; 
45, V. 18—20. 

Μ α ρ ι ά μ : pers.bibl.;Moysis soror,propter 
murmur eius punita 188, 5. 

Μάρκος: Marcus (Aurelius, imperator 
Romanorum), pietatis exemplum, pre-
cibus miraculum obtinuit 95, 14—16. 
a Romanis observatus et dilectus 
102, 12. 

Μ α σ σ α γ έ τ η ς : (ó) — legiones Romanas 
explere potest, ducis loco substituí 
non potest 150, 16. 

+ Μ α υ ρ ο ζ ώ μ η ς , Μ α ν ο υ ή λ ό —: 
Sultani (Caichosrois) socer 137, 4. a 
genero adiutus imperium aflectabat 
136, 35—137, 7. a Theodoro Lasc. 
victus 136, 33—34; 137, 7—13; 127, 
15—18. 

Μ ε λ ι τ α ϊ ο ς : — canes 198, 17. 
Μενέλεως: ab Athena dilectus et protec-

tus 96, 25. 
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Μέση τ ω ν ιτοταμων: Mesopotamia, 
ab Is. Angelo recuperabitur 94, 13. 
eius habitatores a Theodoro Lase, 
proturbati 170, 11. 

Μεσοιτοταμίτης, Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ; ó—: 
Thessalonicae episcopus, sede pulsus 
205, 7. omnibus rebus privatus 205, 
7—8. a piratis captus 205, 9—10. 
Cplim rediit 204, 23. Nicetae epistolae 
ad eum scriptae 204, 21 sqq.; 214, 5 
sqq. 

Μ ι λ τ ι ά δ η ς : tropaeo suo Themistoclen 
somno privabat 118, 6. 

Mí veo;: iudicis integerrimi exemplum 
153, 27. 

Μιχαήλ: vide Αύτωρε ιανός, Βελισσαριώ-
της. 

4-Mot p a i : = θυγατέρες της 'Ανάγκης 
vide s. n. 

Μολιονίδαι : amicitiae exempla 149, 3 ; 
196, 13. 

Μολίων: ol έκ — gemini 149,3 . Vide n. 
praeced. 

Μοράβος: fluvius (Dalmatiae), circa 
quem Is. Angelus Servos debellavit 
3 0 , 2 5 ; + 3 0 , 14sqq. ; + 3 1 , 1 5 . 2 6 . 

ΜοΟσαι: in Helicone saltant 15, 23; 
36, 4. Pelei Thetidisque nuptiis intere-
rant 42, 3. artium liberalium deae 
205, 30 (sicut Hermes et Gratiae) 
Areti opponuntur 37, 24; 54, 4; 129, 
18. Is. Angeli laudibus impares 86, 33. 
earum assectator Ioannes Belissario-
tes 150, 24; 164, 24. a Bithynis 
alienae 205, 31. 

Μ ύ ρ ρ α : eius metamorphosis memoratur 
53, 5. 

Μυσία: ea potitus est Ioannitza 110, 30. 
ό έκ — Ιωάννης 129, 4 (vide s. n.). 

Μωάβ: gens bibl.; verbis S. Script, allatis 
memoratur 39, 23. 

Μωάμεδ: Turcorum propheta, Christo 
inferior 174, 5. 

Μώμος: eius sagittis intacta Aphrodite 
55, 3. 

Μωσαϊκώς: i. e. per elementa (sicut 
Moyses Aegyptum) Is. Angelus Dal-
matas castigavit 31, 16. 

Μωσης (Μωϋσής): demagogus et legis 
lator; cum eo imperatores comparan-
tur: Is. Angelus 6 ,11—12 ; 2 7 , 3 ; 
3 0 , 5 ; 3 2 , 2 8 ; 97,34, Alexius (III) 

Angelus 104, 26, Theodorus Lasc. 
174, 16. 18. liberator, Theodoro Lasc. 
exemplo 128 ,25 ; 147 ,1 ; 160 ,19 . 
orationis et ieiunii exemplum, quibus 
mirabilia fecit 125, 17; 183, 31. contra 
eum insurrexerunt Dathan et Abiron 
187, 26, murmuravit soror eius Maria, 
188, 4—5. ilium etiam silentem audit 
Deus (locutio prov.) 214, 7. verbis 
S. Script, allatis memoratur 124, 17. 

Νάρκισσος: eius metamorphosis me-
moratur 53, 5. fonte demersus 116, 12. 

Ναυή: ó του — vide ΊησοΟς. 
Ν α υ ο υ χ ο δ ο ν ό σ ο ρ : pers.bibl.; aDani-

ele monitus, ut eleymosynis peccata 
ablueret 180, 27. statuam Assyriis 
adorandam constituit 182, 4. 

Νεεμάν: Stephanus —, Servorum prin-
ceps, a Romanis defecit 27, 23. Is. 
Angelum efïugere conatus 28, 4. 

Νείλος: Aegyptiis agrorum ubertatis 
fons 31, 24; 91, 24. urbem Alexan-
driam felicem reddit 58, 9. 

Νέσσος: Herculem interfectorem suum 
dolo ultus 80, 28. 

Νέστωρ: orator suavissimus 216, 29. 
Νίκαια: (νικειτώνυμος ττόλις 139, 7) urbs 

Bithyniae; imperii Theodori Lasc. 
sedes et quasi centrum expeditionum 
eius 139, 7. in earn Cpli capta se 
contulit Nicetas 163, 26; 205, 28; 
207, 19. in ea Ioannes Belissariotes 
mortuus 147, 22; cf. 163, 26 sqq. eo 
venit protovestiarius (anonymus) 211, 
4. item (Constantinus) Stilbes 215, 2. 

+ Νικήτας (II) ό Μουντάνης: Pa-
triarcha Cpleos, ab Is. Angelo de 
victoria ad Lardeam reportata certior 
factus 6, 22. 

Νικήτας ό Χ ω ν ι ά τ η ς : piis parentibus 
natus 80, 21—22. cum Camaterorum 
familia connexus 211, 21. Belissariota-
rum matrem quasi suam habuit 158, 
19—27. cum Ioanne ac Michaele Be-
liss. amicitia coniunctus 158, 12—17 
(147, 25 sqq. passim), quorum sororem 
uxorem duxit 158,19—20; 147, 20—21 
(cf. 211, 8). (ex ea) multos liberos ha-
buit 211, 20—21. βασιλικός γραμματι-
κός Isaacii Angeli nuptias oratione cele-
bravit 35, 3—4. eodem officio fungens 
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eundem imperatorem in expeditione 
contra Scythas suscepta comitatus pro 
eo epistolam ad Patriarcham et 
Synodum composuit 6, 23—24. a 
Demetrio Tornicio Dromi Logotheta 
invitatus hiemis praestantiam oratione 
defendit 113, 1—4. ττροεστώς του 
έπί των κοινών χρημάτων κοιτώνο; 
orationem funebrem in Theodorum 
Trochum, amicum et collegam, habuit 
13, 1—3. λογοδετικό; γραμματικό; 
oratione ,,ad aquam" habita Is. 
Angelum celebravit 85, 17—20. κριτής 
του βήλου factus duas ad eundem 
imperatorem orationes habuit 3, 3—4; 
26, 1—3. έφορο; 3, 2. hrl των κρίσεων 
3, 1—2. λογοθέτη; των σεκρέτων 3, 1. 
σεβαστό; 3, 1. membrum senatus 
101, 28—29. filium parvulum mor-
tuum monodia lamentatus est 46, 1 
sqq. a Chartophylace Magnae Eccle-
siae (Ioanne Camatero) heterodoxiae 
accusatus oratione invectiva se de-
fendit 68, 17 sqq. ad Alexium (III) 
Angelum imperatorem orationes tres 
habuit 53, 22 sqq. ; 101, 9 sqq. ; 106, 9 
sqq. Cpli capta igne domus suae 
iacturam passus 166, 25—28 ex urbe 
emigravit 161, 5—8 (cf. 208, 34). varia 
per loca errabat 148, 33—36. in 
mediis malis vivens 162, 10—20 (cf. 
166, 19 sqq.) uxoris suae fratrem 
Michaelem Belissariotam amisit 162, 
20 sqq. una cum fratre illius Ioanne 
Nicaeam migravit 163,22—26; 205, 
28; 207, 19. in illum mortuum oratio-
nem funebrem composuit 147, 20 sqq. ; 
213, 24. aetate gravatus 209, 1 Nicaeae 
omnibus rebus atque honoribus pri-
vatus vivit 163, 27—31; 205, 10 sqq.; 
207, 5 sqq.; 208, 32 sqq.; 209, 23 sqq.; 
213, 12 sqq. ; 215, 4 sqq. λόγου organa 
suspendit 205, 29. epistolis a variis 
amicis consolationem et adiutorium 
petit p. 201 sqq. passim. Theodorum 
Lase, duabus orationibus celebravit 
129, 1 sqq.; 170, 1 sqq. pro eodem 
imperatore duo silentia composuit 
176, 1 sqq.; 120, 1 sqq. Basilio Cama-
tero in Armeniam profecturo scriptum 
suum de Armeniorum haeresi mittit 
217, 18—20. 

Νικομήδου; , ή — (πόλι;) :exeaComneni 
(Trapez, imp.) a Theodoro Lase, 
expulsi 135, 34. a Latinis oppugnata, 
a Theodoro Lase, obsidione liberata 
145, 17. 

Νινευίται: ieiunio punitionem averte-
runt 125, 19. 

Νιόβη: luctus exemplum 22, 19; 148, 15. 
sola eius metamorphosis memoratur 
109, 8. 

Νισσαϊο; : — equus 94, 12; 133, 18. 

Ξ α ν 3 ί α ; : servi nomen typicum 60, 9. 
Ξ ά ν 3 ο ; : fluvius Troianus; vocem exalta-

vit 30, 24. 
Ξέρξη ; : Persarum rex; insolentiae exem-

plum; terram et aquam a Graecis 
postulavit 33, 21. arrogantius eis 
minatus est 103 ,3 ; 118 ,9 ; 171,19. 
terram in mare et mare in terram 
convertit 31, 4; 118, 9; 171, 19. 

Ό δ υ σ σ ε ύ ; ( = ό Ίάακήσιο; ήρω; 38, 29): 
ττολύπλαγκτο;, cum eo comparatur Is. 
Angelus 38,29—39,14 ; 23,32—33. nau-
frague, cum eo comp. Theodorus Lase. 
131, 9. patriam videre desiderabat, 
cum eo comp. Nicetas ipse 209, 7. 

Ο ί β ά ρ α ; : Cyri socius et consiliarius 
(cf. s. n. ΚΟρο;) 65, 17. 

' Ο κ τ ά β ι ο ; Καίσαρ (Αύγουστο;): ei 
Brutus bellum intulit 202, 23. Cf. 
Αύγουστο;. 

Ό μή ρ ε i o ; : —ήρω; = Odysseus 23,33. — 
nriros 107, 26. — ττοίησι; affertur 
1 4 9 , 2 5 . — δ ύ ο TTÍSOI 1 5 5 , 3 4 . 

'Ομηρικό ; : — "Ατη 63, 5. — εττη et 
Alexander Magnus 91, 16. de patriae 
amore 208, 17. — ήρω; = Achilleus 
97, 2. 

"Ομηρο; ( +ποιητικό; άνήρ 30, 24—25, 
oi Ιξω3εν 43, 3): quomodo Agame-
mnonem depinxerit 56, 2. Menelaum 
ab Athena amari cecinit 96, 25. de 
Pandaro 140, 21. verba eius aliata 
30,23—24; 4 3 , 3 ; 117,22; 153,29; 
169, 2; 213, 7. 

"Ομήρου ΛιταΙ : 142, 29. 
' Ο ρ έ σ τ η ; ( = ó Άγαμέμνονο; 161,7) : 

amicitiae exemplum 149 ,1 ; 161 ,7 ; 
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196,13 (num. pl.). + quomodo ca-
pillos eius agnoverit Electra 130, 21. 

Όρόντε ιος: — νάμα: urbem Antio-
chiam praeterfluit 58, 8. 

Όρφεύς: bestias et plantas deleniebat 
15, 8—9. Ditem permulsisse falso 
perhibetur 15, 3. 7. 12; 49, 29. propter 
Alexandri Magni res gestas statua 
eius sudavit 129, 27. 

"Οσσα: mons, ab Aloidis Atho impositus 
93, 4. 

O ú y y ρ í α : eius regis Belae filia Is. Angelo 
in uxorem data 35,3; 44,12. (Cf. 
Βελας, Γήπαιδες, Παίων). 

Παίων: ó— Is. Angelo se subici(e)t 39,26. 
Cf. Γήτταιδες. 

Παλαιστ ίνη: ab Abraham oculis per-
lustrata 33, 27 (cf. 94, 16). a Christo 
perambulata 58, 30. eo se conferì 
Alamaniae rex Fridericus 85, 20. ab 
Is. Angelo recuperabitur 94, 16. olim 
regnum David 103, 27. (terra pro-
missa) translate de fide orthodoxa 
196, 5. 

Παλλάς: 96, 25; 133, 7. Vide Ά3ηνδ. 
Πάν: Echus amore captus + 1 4 , 6 ; 

148, 11. Πανί σν/νθιασώτης: pastor 
(de Ibanco) 60, 17. Πανικά φαντά-
σματα: vani terrores 82, 21—22. 

Πάνδαρος: Menelaum ab Athena pro-
tectum leviter tantum vulneravit 
96, 27. sagittis suis fisus 140, 21. 

Πάρις: eius iudicium 54, 29. 
Παρρώμαιον: universitas Romanorum, 

a Manuele Camytze prodita 107, 19. 
Πάτροκλος : Achillis armis instructus pug-

navit 18, 16. 
Παϋλος ( = ò έκΤαρσοϋ δεοκήρυξ 132, 4): 

apostolus; eius verba aliata 25, 5; 
106, 6; 126, 32; 132, 4; 167, 16; 
182,21; 187,19; 193,31; 196,31; 
197, 26; 198, 3. eius socius Timo-
theus 161, 6; 217, 9 (vide s. n.). 

Παχύς: vide Κομνηνό?, 'Ιωάννης ó —. 
Πείρί^οος: amicitiae exemplum 196, 13 

(num. pl.). 
Περαία: eo traiecit Alexius (III) Angelus 

102, 25. 
Περίκλειοζ :—βροντή locutio prov. 113, 26. 
Περικλής: administratione sua Athenis 

profuit 159, 1 (num. pl.). 

Πέρσαι (veteres) : Cyrum observabant et 
diligebant 102, 11. a Callimacho mor-
tuo deterriti 173, 10. 

Πέρσαι (oi Ιξ "Ayap) (Περσικός) : Turci 
(Turcicus) ; Philadelphiae rebellanti 
succurrentes ab Is. Angelo vieti 
93, 22. poenas dent 94, 5. e Pa le -
stina expellentur 94, 20. Romanis 
minati 57, 12 ab Alexio (III) Angelo 
fugati 66, 18. 23 ei se submittunt 
104, 4. cum Theodora Lase, pacti 
132, 21. 29. ab eo e castello Romano, 
quod occuparant, eiecti 136, 23. 25. 
28. Manueli Maurozomae auxiliati 
137, 5 a Theodora Lasc. vieti 137, 14 
cum Romanis novo modo pacti 137, 20. 
exercitu innumerabili Romanos ag-
gressi 170, 30 a Theodora Lasc. 
profligati sunt 170, 7. 10; 171, 7. 11; 
174, 6. a Moamed omni turpitudine 
instructi 174, 6. Cf. + Καιχοσρόης. 

Περσεύς: Andromedam liberavit (cum 
eo Is. Angelus comparatur) 38, 13. 24; 
89, 9. eius arma descripta 38, 15—18; 
66, 24—27. ei ob artem volandi in-
videt Nicetas 212, 11. 

Πέρσης: ó — Romanas legiones explere 
potest, ducis loco substituí non potest 
150, 17. = Darius 41, 5. = Xerxes 
118, 9. = Axuch 101, 15. = Caichos-
roes 104, 4; 137, 4. Vide s. nn. 

Περσικός: 57, 12; 93, 22; 137, 5; 170, 7. 
30; 171, 11. Vide Πέρσαι. 

Περσίς: (—γη) verbis S. Script, allatis 
memoratur 175, 12. 

Πέτρος ( = ó âiti των κυμάτων ιτεξεύσας 
μαθητής 126,33—34): apostolus; 
Christo transfigurato in faciem cecidit 
78, 9. eius verba „ecce duo gladii hic" 
aliata 184, 20. de manu Herodis 
ereptus 126, 33—34. tria milia homi-
num uno die ad fidem convertit 
193, 19. eius socius Clemens 161, 6; 
217, 9 (vide s. n. Κλήμης). 

Πέτρος: (nomen tantum 7, 28; 8, 16. = 
αντάρτης 3,10; μαστιγίαςδ, 12; 91,27) 
Petrus (Asen) Vlachorum rebellan-
tium dux; ab Is. Angelo victus 
(91, 27—92, 17) efïugit atque a Scy-
this auxilium petiit et obtinuit 7, 28 
sqq.; 8, 16. + contra eum Is. Angelus 
profecturus 3, 9—10; 5, 12—21. 
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Πηγαί (Έλλησπόντιαι): urbs ad Hel-
lespontum sita, ubi Theodorus Lasc. 
Latinos impugnane multum sudavit 
132, 8; 127, 4. 

Πηλεύς: cum eius Thetidisque nuptiis Is. 
Angeli nuptiarum sollemnia com-
parata 42, 1. 7. 

Πήλιον: mons, circa quem nuptiae 
Pelei Thetidisque celebratae sunt 
42, 2. 8. 

Πηνειός: fluvius; in eo la vari cupit 
Manuel Camytzes 107, 29. 

Πηνελόπη: a procis oppressa; cum ea 
Imperium Romanum comparatur 39, 5. 

Πίνδαρο?: eius verba aliata 90, 27. 
Πλάτανος : eius metamorphosis memo-

r a t o 53, 5. 
Πλάτων ( = ó Άρίστωνος 37,13): eius 

de rege perfecto opinio affertur37,13; 
Dialogi „Timaei" initium allatum 
111, 33. Aristotelem auditorii aurem 
appellavit 152, 5 (cf. 16, 7). legibus 
eius magis neglectus (prov.) 212, 13. 

Πολέμων: (Antoninus) Polemon, rhetor 
celeberrimus ; eius vis dicendi laudatur 
113, 9. 

Πολύφημος: monstri exemplum 163, 31. 
Ποντικός: —'Ηράκλεια 144, 19. 
Πόντιος: —κλίματα ad ea Theodorus 

Lasc. profectus 139, 13. 
Πόντος (Εύξεινος): eius regio ab ( + 

Alexio et David) Commenis occupata 
135, 32. ad eum Heraclea sita 145, 2. 
inde Theodorus Lasc. David Comne-
num depellet 146, 9. Vide etiam s. n. 
Εύξεινος. 

Ποσειδών: cum eo ab Homero Aga-
memnon comparatus 56, 3. translate 
de mari 212, 3. 

Προμη3εύς: cum Iovem fraudasset, 
punitus 76, 13. + ab Hercule liberatus 
193,16. Epimetheo oppositus (ex coni.) 
84,17.ignemhominibusdonumnoxium 
dedit 167, 3. Veneri, ut Anterotem 
gigneret, persuasit 197, 18; 201, 12. 

Προττοντίς: classe Romana cooperi a 
3,19. 

Πρόσακος: castellum; eum Axius prae-
terfluit 109, 12. a Chryso Dobromir 
occupatus 106, 15; +108, 19. 

Προϋσα: eo venit Michael Autoreianus 
214, 21. 

+ Πρωτεύς: vide Φάριος. 
Πυθαγόρας: eius discipulorum dictum 

„ipse dixit" affertur 72, 16. solus 
caeli (sphaerarum) harmoniam audi-
vit 164, 10. 

Πνδόμαντις: anceps 164, 29. 
Πυλάδης ( = ό Στροφίου 161, 7): ami-

citiaeexemplum 149, 1;161, 7; 196, 13 
(num. pl.). 

Πύλαι Σ ιδηραϊ : Comanis patent 8, 8. 
eis fisus Petrus Vlachus 91, 29. 

ΠΟλιος: Nestor 216, 29. 

'Ραψάκης : pers. bibl.; insolentiae exem-
plum; eum convertit Deus 103, 5. 

"Ρεβέκκα: pers. bibl.; ecclesiae typus 
63, 22; 193, 28. 

'Ροβοάμ: pers. bibl.; seniores plebis 
contempsit ; viri insanientis exemplum 
82, 3. 

'Ροδόπη: -ς όρη (mons Thraciae) 
Spyridonacem rebellem pepererunt 
112, 15. 

'Ρωμαϊκός: vide 'Ρωμαίοι (Byzantini). 
'Ρωμαίοι (veteres): ab Hannibale (ad 

Cannas) vieti 31, 6. Marcum (Aure-
lium) observabant et diligebant 102,11. 

'Ρωμαίοι ("Ρωμαϊκόν γένος, —πλήρωμα. 
Byzantini) : eorum corruptelam Is. 
Angelus e palatio eiecit 39, 14. ab 
eodem imp. in Palaestina planta-
buntur 94, 16, barbarorum minis 
liberabuntur 4, 7.17; 29, 8, Dalmatiam 
in sortem acceperunt 31, 23. eorum 
nobilissimi Al. (III) Angelum impe-
ratorem renuntiarunt 56, 26. ab ilio 
Turcorum minis liberati 102, 30; 
57, 11 sqq. eorum patria communis 
Cplis a Latinis capta Theodorum 
Lasc. liberatorem exspectat 147, 16. 
ab ilio resuscitati 131,23; 132,28. 
olim pecunia a Turcis pacem emebant 
137, 25—27, victores cum eis novo 
modo pacti 132,29; 137,20—21. 
Theodorum Lasc. a Deo donum et 
patrem acceperunt 137,31; 121,14. 
ab ilio e Turcorum periculo servati 
170, 26. olim Armenios subiectos 
habebant 217, 4. 

"Ρωμαίων / — κός: — άρχή, βασιλεία, 
ηγεμονία, κράτος, πράγματα, σκήπτρα : 
Romanorum imperium; sicut altera 
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Andromeda Andronico tyranno ex-
positum 38, 8, + sicut Penelope a 
procis oppressum 39,4—6, sicut mulier 
evangelii vinctum et inclinatum 
85, 23—27 (cf. 38, 3—4) a Deo per 
Is. Angelum restauratum 38, 3 sqq. ; 
39, 14; 85, 23; 94, 2; 99, 10. item per 
AI. (III) Angelum 5 7 , 3 . 4 . 2 2 ; cf. 
65, 27. ab Angelis administratum 
130,31 (cf. 159,17; 159,34—160,5). 
a Theodoro Lasc. restitutum 130, 31; 
132, 22. e Turcorum periculo servatum 
170, 26. 

— βασιλεύς : ab Ungaris omni honore 
exceptus 33, 20. 

— γή , έτπκράτεια, όρια, πόλεις, σχοινί-
σματα, χώραι: Romanorum fines; a 
Comnenis imp. propagati 55, 26. ab 
Is. Angeli filiis nascituris illumina-
buntur 36, 28 (cf. 44, 3; 45, V. 15—17. 
24—27; 46, V. 53—54). Scytharum 
praedationibus patentes 8, 11. ab Is. 
Angelo e Scytharum 91, 13 et Ala-
manorum 26, 23, ab AI. (III) Angelo e 
Turcorum periculo servati 101, 23. 
Latinorum incursione vexati 127, 8.30. 
eorum pars orientalis Theodoro Lasc. 
paret 129, 3; 134, 2; 139, 8; 120, 
2—3; 127, 25; ea potiri conatus est + 
Manuel Maurozomes 137, 3. pars occi-
dentalis Latinis subacta 120, 5, a Io. 
Myso et Scythis vastata 129, 5. 

— πατρίς: Cplis 147, 16 vide s. n. 
— ασπίς, δυνάμεις, οπλίτης, στρατός, τάγ -

ματα: Romanorum exercitus; terras 
orientales recuperabit 94, 11. 13. ex 
Haemo victor reversus 8, 3. Istrum 
remis pepulit 4, 1. per longum tempus 
trophaeis ieiunus ab Is. Angelo 
ad victoriam ductus 30, 3. pugnam 
contra Ibancum suscipiendam de-
tractavit 64, 19. 22; cf. 65, 25—66, 1; 
+ quomodo punitus 66, 1 sqq. a 
Theodoro Lasc. quasi e sommo 
resuscitatus 133, 21. 

' Ρ ω μ α ί ο ς : —άνήρ = Brutus 202, 17 
vide s. n. 

' Ρ ω μ α ί ο ς (Byzantinus) : 94,11. Vide 
'Ρωμαίοι. 

' Ρ ώ μ η (ή πρεσβυτέρα): Brutum tyranni-
cidam glorificavit 147, 10. qua appel-
latione Ciceronem ornarit 152, 8. 

Catonum ac Brutorum administra-
tione profecit 159, 1. eius res ratione 
administrari Brutus voluit 202, 21. 
in ea Abgar ab Augusto detentus 
208, 6. 

"Ρώμη νέα: Cplis 57, 6. Vide s. n. 

Σ α λ ή μ : ab ea David exclusus 188, 1. 
Σ α λ μ ω ν ε ύ ς : Iovem imitabat; stulti 

usurpatoris exemplum 110, 11. 
Σάμ ιος : Pythagoras 164, 10. 
Σ α μ ο υ ή λ : pers. bibl.; verbis S. Script, 

allatis memoratur 124, 18. 
Σ α μ ψ ώ ν : pers.bibl. ; Naziraeum mentitus 

hostibus traditus 183, 29. 
Σ α ο ύ λ : pers. bibl. ; David absque ratione 

persecutus est 98, 20. 24. — inter 
prophetas, locutio prov. 104, 24. ver-
bis S. Script, allatis memoratur 
23, 2; + 70, 21. 

Σ α π φ ώ : verba eius aliata 43, 26. 
Σ ά ρ δ ι ο ς : - λίΒος 68, 3; 199, 23. 
Σ α τ ά ν : a Christo (post ieiunium) re-

pulsus 100, 5. e caelo eiectus 104, 14. 
oratione et ieiunio vincitur 122, 1. a 
Christo victus 172, 33. translate: — 
esse alicui 5 ,20 ; 60,22; 110,23; 
144, 30. 

Σ α τ α ν ά ς : verbis aut exemplis S. Script, 
allatis memoratur 57, 7; 85, 27. 

Σε ιρήνε ιος : — μέλη 204, 17. Vide n. sq. 
Σε ιρήνες : illecebrarum exemplum 191,24. 
Σε ίρ ιος : sidus 5, 27. 
Σεμεεί: pers. bibl.; verbis S. Script, 

allatis memoratur 97, 34. 
Σεμ ιράμε ιος : —τείχος locutio prov. 

155, 10. 
Σ ι δ η ρ α ϊ Π ύ λ α ι : vide Πύλαι Σιδηραϊ. 
Σ ικελ ία : Timoleontem liberatorem glori-

ficavit 147, 11. 
Σ ικελ ικός : 39, 18; 91,7. Vide + Σικελοί. 

— πέλαγος exsecratum 206, 6. 
+ Σ ικελο ί : ex omnibus regionibus occi-

dentis milites conduxerant 93, 24—29. 
terra manque ab Is. Angelo profligati 
39, 18; 91, 7. 11; 93, 29—32. 

Σ ικελός : 93, 15. Vide + Σικελοί. 
Σινά/Σιναίον όρος: mons legis 6, 12; 

108, 4. 
Σ ι ώ ν : cum ea Cplis comparatur; David 

sors 127, 27. exercitu Babylonio solo 
aequata 147,5; 180,32. a Zorobabel 
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liberata 128, 26. verbis S. Script, 
allatis memoratur 24, 16; 84, 11; 
175, 8. — nova = Cplis 131, 14. 

Σκηττίων (ό Μέγας): Deo parens omnia 
faciebat 98, 9. 

Σκύ3αι (veteres) : sagittas veneno san-
guine humano immixto imbuebant 
193, 5. amicum Damonem appellabant 
196, 21. 

ΣκύΒαι (Σκύθης, Σκυθικός) ( = Κόμανοι 
vide 9,34) : eorum mores descripti 
8,17—26; cf. 11, 15—17; 57, 18—20; 
93, 10—19. a Vlachis auxilio vocati 
8, 1. 16 Is. Angelo imperante fines 
Romanos praedabantur 8, 27 sqq. ; 
cf. 10,24; 11 ,7 ; 12,11; 57,17. ab 
eodem imperatore vieti 6, 26 sqq.; 
+ 7, 26—27; 11, 22. 25; 93, 18. eorum 
praedationes ab ilio impeditae 3, 19. 
ultro repellantur 6, 10. post Cplim 
captam Latinos devicerunt 185, 3. 
cum Io. Myso fines occidentales 
imperii praedantur 129, 5. 

Σκύθης: 12, 11. Vide Σκύθαι. 
Σκυθικός : — amicus, locutio pro v. 

186, 20. 
Σκυθικό?: ( = Comanus) 11, 15; 57, 17; 

185, 3. Vid. Σκύθαι. 
Σολομών: quomodo matri Bersabe re-

verentiam praestaret 63, 30. 32. tem-
plum aedificavit 94, 3; 195, 18. eius 
verba aliata 43, 5. 18; 50, 8; 112, 6; 
126,14; 148,7; 150,20; 165,6 .19 ; 
189, 3; 196, 11; 211, 26. 

Σολομώντειος: de verbis eius allatis 
67, 19; 78, 27; 112, 24; 169, 7; 182, 24. 

Σοφοκλή; : verba eius aliata 85, 15. 
Σιτάρ τ η : a Lycurgo leges et pacem 

accepit 97, 20. 
Σ π α ρ τ ι ά τ η ς : Agesilaus 88, 17. 
+ Σπυριδωνάκηΐ : (ad nomen alludi-

tur 112, 4) rebellis, ab Alexio (III) 
Angelo debellatus 111, 33 sqq. 

+ Στενίμαχος: castellum Ibanci, ab 
Alexio (III) Angelo expugnatum 
62, 26—27. 

Στιλβής, ( + Κωνσταντίνος 6 —): Ni-
caeam venit 215, 2. 

Στρούμ(μ) ιτζα : urbs Macedoniae, a 
Chryso occupata 106, 15. + ab Alexio 
(III) Angelo recuperata 110, 4. 

Στρόφιος: ό Στροφίου = Pylades 
116, 7. Vide s. n. 

Στρυμών: fluvius, cadaveribus Sicu-
lorum caesorum repletus 91, 22. 

Σύλλας : cornicem epístolas transferentem 
possidebat 212, 7. 

+ Συναδηνός: (στρατηγών μεϊραξ) ex-
ercitus Comnenorum Trapez, dux, a 
Theodoro Läse, victus et captus 
136, 15. 

Σωκράτης ; eius conversatione gloriatus 
Phaedo 158, 16. 

Τάνις: eius princeps insani regis exem-
plum (ex. Is. 19, 11) 159, 17. 

Ταρκύνιος: Tarquinius Superbus, cru-
delis tyranni exemplum 56, 12 (num. 
pl.). 

Ταρσός : apostoli Pauli patria 132,4. 
Alexii (III) Angeli res ante imperium 
suseeptum praeclare gestas vidit 
58, 6. 

Τάρταρος : 25, 16. 
Ταυρόκωμος: fluvius Thraciae 9, 32. 
Ταυροσκύθαι : ab Is. Angelo vieti 

93, 20. 
Τείχος Μακρόν: vide Μακρόν Τείχος. 
ΤελχΙν : 22, 5. 
+ Τηλέμαχος : = τό ί§ 'Ιθάκης μειράκιον 

35, 29. 
Τηρεύς: Philomelae linguam recidit 

48, 24; + ( = ό θρςίξ) 116, 9; 213, 5. 
Τ ί γ ρ η ς : fluvius Mesopotamiae; ex eo 

bibent (Is. Angelo duce) Romanae 
legiones 94, 13. 

Τιμόθεος: musicus; eius moduli Alexan-
drum Magnum fanatico furore reple-
bant 54, 26; 130, 12. 

Τιμόθεος: Pauli apostoli socius, amici-
tiae exemplum 161, 6; 217, 9. 

TtpoAécov: liberator, a Siculis glorifi-
catus 147, 11. 

Τ ί μ ω ν : misanthropus 189,5. 
Τορνίκης, Δημήτριος ó — : λογο-

θέτης του δρόμου, ob artem rheto-
ricam laudatus 113,16 sqq. Nicetae, 
ut de praestantia hiemis orationem 
haberet, mandavit 113, 2—3. 

Τρίτωνες : translate de mari 212, 3. 
Τροχός, Θεόδωρος ó — : βασιλικός 

γραμματικός, ττροεστώς τοΟ έττΐ των 
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κοινών χρημάτων κοιτώνο;, a Niceta 
oratione funebri celebratus 13, 1 sqq. 

Τρώες : ab Achilli proturbati 171, 10. 
Τ ρ ω ι κ ό ; : — Xanthus 30, 24. 
Τ υ δ ε ί δ η ς : ab Athena ad pugnam 

excitatus 133, 7. 
Τ υ ρ σ η ν ι κ ό ς : — κώδων locutio prov. 

120, 25; 133, 2—3. 
Τ υ φ ώ ν : translate de Siculorum exercitu 

39, 19. 

Υ ά κ ι ν θ ο ; : eius metamorphosis memo-
r a t e 53, 6. a Borea praecipitatus 
116, 11. 

Ύ δ ρ α : ab Hercule interfecta 111, 13; 
213, 18. 

"YSpalos: — κάρηνα ab Hercule praecisa 
59, 28. 

Φ α έ θ ω ν : (Solis filius) ignis urens, non 
calefaciens 69,2; 99, 30; + 23, 11—15. 
a sororibus defletus 19, 21; + 21, 32. 

Φ α ί δ ω ν : Socratis conversatione glo-
riatus 158, 15. 

Φ α ρ α ώ : Θεό;—Moyses appellatus 125,17. 
Φ ά ρ ι ο ; : —- γέρων = Proteus, vates 

verus 164, 30. 
Φ α ρ ι σ α ϊ ο ; : bis sabbato ieiunabat 

123, 14. 
+ Φ ι λ α δ έ λ φ ε ι α : = ττόλι; Λυδών; res 

novas molita 92, 19. ab Is. Angelo 
subacta 93, 7—11. 

Φ ι λ α δ ε λ φ ε ϊ ; : + propagnaculis et moe-
nibus fisi (res novas moliti) 93, 5—7. 
a Turcis adiuti 93, 23. Cf. n. praeced. 

+ Φ ι λ ι τ π τ ό τ τ ο λ ι ; (ή Φιλίττττου ττόλι;, 
τ η ; του Φιλίτπτου έτταρχία; ττρο-
καδεζομένη μητρόττολι;) : episcopo 
(sancto, sed nimis simplici 186,25—32) 
orbata 185, 32—34. exin perturbata 
186, 1—3 (cf. 16 sqq.). novum episco-
pum praestantissimum sortita 186, 3. 
32 sqq. qui ad tempus ab ea exclusus 
fuit 187, 30. propter peccata a Deo 
fame punita 189, 23 sqq. (190, 3). 
haeresi Armeniorum infecta 192, 15 
sqq. ab episcopo supradicto haeresi 
purgata, ibid. novam ecclesiam acce-
pit 194, 17 sqq. 

Φίλιττττο; : Alexandri Magni pater 
129, 6. victoria ad Chaeroneam re-

portata nimis elatus 95, 21. 23. 24; 
96, 1. 

Φιλίττττου έ τταρχ ία : Armeniorum hae-
resi infectata 192, 14—15. + eius 
urbes fame vexatae 190, 3—4. 

Φιλίττττου ττόλι ; : vide Φιλιττττόττολι;. 
Φ λ έ γ ρ α : urbs, circa quam Athena Gi-

gantes vicit 67, 10. 
Φ ό β ο ; : canore lugubri delectatus 30, 23. 
Φ ο ί β ο ; (Άττόλλων) : eius oraculum de 

Lycurgo memoratur 97, 18. 
Φ ο ί ν ι ξ : eius metamorphosis memoratur 

53, 5. 
Φ ο ί ν ι ξ : avis, rei rarioris exemplum 

113, 10; 150, 22. 
Φ ο ί ν ι σ σ α ι : quomodo Adonidem co-

luerint 15, 18. 
Φ ρ ε δ ε ρ ί χ ο ; : (Fridericus I Barbarossa) 

Alamaniae rex; in Palaestinam pro-
fectus 85, 21. + tyrannus, senex, 
periurus, imperatorem Romanum hu-
millare conatus 89, 21—27; 100,9—13. 
repelletur 89, 27—90, 4; 100, 13—25. 

Φ ρ ύ γ ι ο ς : — nodus ab Alexandra Magno 
divulsus 111, 22. 

Φ ω κ ί ω ν (ε;) : magistratus nimis severi 
exemplum 56, 12. administratione 
Athenis profuit 159, 2. 

Χ α ι ρ ώ ν ε ι α : circa earn Athenienses a 
Philippo (Macedone) vieti 95, 21. 

Χ α ν α ά ν : ab Abraham oculis lustrata 
33, 30. 

Χάρις : eius statuae similis Nicetae 
filius mortuus 51, 7. —• quarta (locutio 
prov.) 156, 22 (cf. 67, 31). 

Χ ά ρ ι τ ε ; : translate de artibus liberalibus 
(Areti opponuntur) 56, 4; 150, 18. — 
tribus quarta addita (locutio prov.) 
67, 31 (cf. 156, 22). 

Χ ά ρ υ β δ ι ; : in methaphora memoratur 
23, 26. 

Χ α ρ ώ ν ε ι ο ; : — οίκήσει; 163, 28. 
Χερουβε ίμ : sg. ττολυόμματον, paradisi 

custos 90, 6. pl. super ea ascendit 
Deus 124, 15. 

Χ ί μ α ι ρ α : 76,11. + ( = δηρίοντρίμορφον) 
translate de Camytze, Chryso et Io. 
Myso 111, 15. 

Χ ο δ ο λ λ ο γ ό μ ο ρ : pers. bibl. ; ab Abra-
ham victus 32, 19. 
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Χ ρ ι σ τ ό ς : cum eo comparatur Is. Ang. 
97,30; 98,28.29, Al. Ang. 5 8 , 2 5 : 
101, 21; 103, 10, Theod. Läse. 172, 31; 
173,4; 175,20, episcopus Philippo-
poleos 190, 26. virtute cum eo con-
iungi cupivit Is. Ang. 99, 11. 19. 
cum eo regnet AI. Ang. 106, 5. ab eo 
protectus Theod. Läse. 172, 4. 20; 
173,20.28; 174 ,3 .4 ; 175,12. a La-
tinis denuo transfixus etc. 161, 16. 
Romanorum hostes profliget 128, 18. 
eius mysteria optime se cognoscere 
putabat Chartophylax (Io. Camaterus) 
71 ,23 .26 .28 .29 ; 72 ,15 .29; 73,3; 
75, 1. 3; 81, 6; revera eius ecclesiae 
noeuit iste 7 5 , 3 . 5 ; 78,14; 84,8. 
Christianorum magister, dux, vita, 
exemplum, salvator, ecclesiae conditor 
etc. 25, 13; 94, 20; +100 , 2; 120,15; 
121, 22; 123, 25. 28; 124, 3. 9; 125, 3; 
126 ,3 .10 .11 ; 161,27; 167,16; 169, 
26; 177, 1. 10. 25. 26; 178, 15; 181,20; 
182,26; 183,2; 186,16; 188,11; 
191,18; 192,29; 193,15.20. eius 
verba aliata 21, 22; 158, 25; 162, 19; 

184, 18; 204, 9; 213, 10. Abgaro epi-
stolam scripsit 208, 6. Cf. ' Ιησούς, 
"Αδάμ. 

Χ ρ ύ σ ο ί , ό Δ ο β ρ ο μ η ρ ό ς : (nomen tan-
tum 106, 14. 16) Vlachus (cf. 108, 
13—14), Prosaco et Strumitza potitus 
106, 14—15; cf. 108, 17—20. 30 sqq. 
Manuelem Camytzem (generum suum 
106, 16; 108, 13. 21) redemit 106, 
13—14. cum eo contra Alexium (III) 
Angelum insurrexit, ibid. ; 108, 21—22. 
a socero se avertit 108, 8—10. 22. 
cum imperatore pactus 108, 23—29 
regiones quasdam a socero acceptas 
illi cessit 109, 26—27; ct. I l l , 18—19. 
ne e Prosaco exiret cavit 108, 30 sqq. 
ab imperatore dolo circumventus 
Strumitzam amisit 109, 30—110, 7. 

Χ ω ν ι ά τ η ς : vide Νικήτας. 
Χ ω ρ ή β : mons, in quo Elias propheta 

Deum vidit 125, 16. 

Ώκεάν ( ε ) ι ο ς : -οις νάμασιυ lavatur sol 
132, 10. 

Ώ ρ ί ω υ : sidus 110, 27. 
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INDEX VERBORUM AD RES BYZANTINAS SPECTANTIUM 

α γ ά π η ( = σπονδαί) : 106, 18. 
άξία δ ι τ τ ή (duplex officium): 154,12. 
άρχαί (officia): 154,4; 156,16; 159,18. 

γερουσιάζον πλήρωμα: 101, 28-9. 
γράμματα της βασιλείας μου: 7, 

9-10; cf. 12, 23. 
γραμματικός βασιλικός: 6 ,23 ; 13, 

2; 35, 4 ; 113, 4. 5. 
γραμματικός λογο3ετ ικός : vide λογ. 

VP-

δημόσια χρήματα: 153, 18-9. 
δίκαι (tribunalia) : 153, 26. 
δικαιοφύλαξ: 201, 1. 
δ ικαστής: 156, 28. 
διοικήσεις κοιναί: 159,19-20; -

π ο λ ι τ ι κ ά ! : 154, 8. 

έπαναγνωστ ικόν : 6, 22. 
+ Ιπαρχος (τήν ύπατον έπαρχικήν 

χε ιρ ί ζων άρχήν): 159, 3. 
έπΐ τοΟ κανικλείου: 206, 28; 211, 29. 
έπΐ των κρίσεων: 3, 1-2. 
έπΐ των οίκειακών: 147,22. 
Ιφορος: 3, 2. 

3εμ ιστεύω: 159, 3. 

κοινά π ρ ά γ μ α τ α : 216, 24. 
κοιναί δ ιοικήσεις : 159, 19-20. 
κρ ιτής του βήλου: 3, 4; 26, 3. 

λ ο γ ι σ τ ε ί α : 159, 7. 
λ ο γ ι σ τ ε ύ ω : 153, 18; -ομαι 159, 8. 
λογο3έσ ιον : 153, 26. 
λογο3ετέω: 159, 2. 
λ ο γ ο 3 έ τ η ς του δρόμου: 113, 2-3. 
λ ο γ ο 3 έ τ η ς των σεκρέτων: 3, 1; 147, 

22-3. 
λογο3ετ ικός γραμματικός: 85, 

18-9. 

λοχαγο ί : 64, 11; 121, 4. 

μέγας δομέστικος: 101, 14. 

μέγας λογαρ ιαστής : 147,23; cf. 
λογιστεύων τά δημόσια χρήματα: 
153, 18-9. 

μέγας σακελλάριος: 214, 18. 19. 
μητροπολ ί της : 214, 5. 

όρφανικών χρημάτων οίκονόμη-
σις: 154, 19. 

όρφανοτρόφος: 147,24; 155,1; cf. 
της των όρφανών προμηθείας διάκονος : 
154, 13-4. 

πανσέβαστος σεβαστός: 10, 16. 
παραδυναστεύω (τόπαραδυναστεϋον) 

152, 25. 
πατρ ιάρχης : 6, 22. 
πατρ ιαρχ ικός : 83, 26. 
προεστώς του ΙπΙ των κοινών 

χρημάτων κοιτώνος: 13, 3. 
πρωτασηκρήτ ις : 147, 23-4; 154, 13. 
πρωτοβεστ ιάρ ιος : 211, 4. 
π ρ ω τ ο σ τ ρ ά τ ω ρ : 10,16; 106,11.17. 

£ήξ: 35, 2; 85, 21. 
£ήτωρ : 85, 20. 

σεβαστός: 3, 1 ; 13, 1 ; 113, 2. 
σελέντιον: 120, 1. 
σημεία βασιλ ικά: 11, 36. 
σουλτάν: 101, 11; 170, 2. 
σπονδαί : 101, 10; 135, 29. 
στέφους άνάδησις: 134, 30; cf. 147, 9. 
σ τ ρ α τ η γ ο ί : 64, 11; 134,33; -ός: 134, 

15. 
σύγκλητος βουλή: 71,17; 152,32; 

155, 28. 
σύμβολα των κρατούντων: 184, 

25-6. 
σύνοδος: 6, 23. 

φοινικοϋν πέδ ιλον : 134, 30; cf. 159, 
30. 

χρ ίε ιν ές βασιλέα αυτοκράτορα: 
134, 18. 
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I N D E X G RAE CITATI S 

a u g m e n t u m s y l l a b i c u m o m i s s u m : 
in plusquamperfecto: passim, e.g. ύπενδεδώκει 66, 10. δεδόμητο 74, 9. κεκένωτο 

117, 32. διακεκινήκει 11, 5. κεκλήρωτο 159, 16. ύπολέλειπτο 12, 4. λελόγιστο 
69, 17. διαλελώβητο 156, 25. πεπαρρησίαστο 159, 24. συμτΓετττώκε! 35, 20. 
ττεποιήκει 9, 1. έκπεπονήκει 186, 30. ττεττόρευτο 126, 19. πεττύκαστο 156, 26. 
άττοττεφύκεΐζ 154,16. έγκεχείριστο 192,28. 

in verbis όράω et ώθέω: ώράθη 97, 30. καθωράθη; 91, 6. ώρδσθε 159 ,18 . ώρδτο 
108, 2 1 ; 173, 12 ; 181, 19. ώρώ 212, 27. έξώσθημεν 179, 23. άπώσω 132, 11 ; 
138, 12. 

positum pro reduplicatione : διέσωστο 11, 20. έφεψάλωται 49, 7. 
a u g m e n t u m t e m p o r a l e o m i s s u m : 

in decompositis εϋδοκέω 101, 2. εύημερέω 145, 7. εύλογέομαι 63, 16. εύροέω 113, 6. 
εύτυχεω 66, 8. άνευφημέω 33, 14. έπευφημέω 133,10. εύφορέω 105, 13; 113, 24. 
ευφραίνω 50, 6 ; 138, 11. 

in verbis κατευνάζω et παρευνάζω 137, 10 ; 21, 1 ; 96, 2. 
in verbo ευρίσκω passim, 

c o m p a r a t i v i a d v e r b i o r u m : 
πλειόνων 17, 12 ; 65, 25 ; 79, 1 ; 120, 23 ; 138, 5. κρειττόνων 66, 28. -τέρων: έμφανε-
στέρως 94, 7. θειοτέρως 4 , 1 2 ; 54, 24. καινότερων 1 3 , 1 3 ; 89, 9. νομιμωτέρω; 177 ,12 . 
ττροτέρω; 83, 28. συντονωτέρως 12, 24. 

c o m p a r a t i v o a d d u n t u r : μάλλον 115, 14. ττολλίρ μάλλον 203, 6. 
c o m p a r a t i v u s pro s u p e r l a t i v o : τ ά χείρω 57, 13 ; 73, 28 ; 196, 16. 
c o n i u g a t i o p e r i p h r a s t i c a : 

γ ί ν ο μ α ι cum participio praes. act. vel med.: μή . . . άπαδον . . . γινέσθω 83, 23. εϋ-
ΐλατος έγίνου avrroTs καΐ Ικδικών 124, 19. γένοιο εύφραινόμενος 44, 2. (γενήθητι) 
καταδιώκων καί έκθλίβων 6, 4. ώστε . . . γεννήτωρ γίνη αιρέσεων . . . ή μάλλον φά-
μουσα συντιθείΐ καί φλυαρίαν . . . διεξιών 80, 1-3 . 
e I μ ί cum participio aor. act. vel med. : ήν . . . άγευστος . . . καί μήποτε . . . άττοτρα-
γών 19, 4-6 . Ισεϊται δεξάμενον 95, 11. εσομαι καλέσαν 141, 19. έσεΐται . . . κατα-
δαρθών 103, 20. έσεΐται κατασοφισάμενο; 140, 22. μεθόδευσαν ήν 158, 26. προ-
δούς ήν 203, 26. Ισται . . . συμττλσσάμενο; 73, 16. έστι . . . θέμενο; 169, 14-19. cum 
ellipsi verbi substantivi : vuvì δ' έναλλα πάντα κ α ί . . . λαχόντα . . . ττρομήθειαν καί 
τυχόντα 137, 29. 
εΙμί cum participio aor. pass, βάρβαρος ήν κ α ί . . . ζωγρηθεΐσα 41 ,21 . ήν . . . άγευ-
στον . . . καί μήττοτε . . . αιτηθεί; 19, 4-6 . 
εΙμί cum participio perf. act. είδών είμι 73, 19. ή ν . . . ξυνειληφώς 18, 10-13. πε-
ποιθυΤα ήν 10, 30. ήν άεΐ τεθηττώς 17, 32. 
είμί cum participio praes. act. vel med. ήν . . . άγων 50, 3. άδελφώζων ήν 156, 21. 
έμβρόντητο; είην. . .καΙ. . .άμβλυώττων74, 30. έστι...άνακαινίζων...καί...άττοστρέ-
φων, . . . δ' οίκτείρων . . . , άλλα δή . . . κυριεύων 169, 14-18. ταλάντατο; . . . εΐη . . . 
κ α ί . . . άτταντλών 155, 33. είησαν . . . άφραίνοντεν 70, 22. ήσαν βλεμεαίνοντεν κ α ί . . . 
βυσσοδομεύοντεν 57, 12. γέμουσα ήν 190, 4. διακριβούμενο; ε! 80, 33. είναι . . . 
. . . διαλλάττον 103, 25. ήν . . . διασκευάζων . . . μηδέ μαγγανεύων . . . μηδέ . . . ξυν-

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:34
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τιθεί; . . . ή καΐ ζωγρών 18, 10-13. εΐης . . . έτπσκεπτόμενο; . . . καί ύπερείδων 208, 1. 
ήν . . . Ιστών 61, 15. καθυφιέμενα ήν κ α ί . . . απολαμβάνοντα 141, 6. ήσαν κατάγοντα 
193, 9. είη; . . .καταφωτίζων 200, 11. κροτοΟντε; ήσαν 140, 2. αναιδές ε σ τ ί . . . κ α ί . . . 
λαμβάνον 184, 36. λειπόμενο; ήν 158, 29. ή ν . . . μεταμειβόμενα 141, 11. μονάζων 
ήσθα 21, 9. είημεν . . . νηστεύοντέ; τε καί κρατιστεύοντε; 178, 1. εση . . . οίκων . . . καί 
άπαθανατίζων 52, 20. είη . . . τταριστών καί έχον 181, 16. sieri... πενόμενοι 70, 28. 
πλήθουσα: ήσαν 91, 19. ποιών έσο 83, 29. άναυξή; ήν . . . μηδέ προβαίνων . . . μηδ' 
. . . άνατρέχων201, 9. έσείται προρέων 4, 3. προσανέχουσα ήν 10 ,15 . ήν . . . προτιθεί; 
186, 28-30. είη; . . . συμπαραμένων 101, 5. συσκηνουντε; είημεν 149, 8. τηροϋντέ; 
έστε 184, 6. είη . . . τιθεί; 147, 18. εστω τιθεί; 124, 14. εϊητε . . . σύ μέν . . . τιθέμενο; 
68 ,12-14 . ούδ ' . . . ήσθα κολακικό;,... οϋδέ. . . φυλάσσων 16, 18-20. φυσών ήν 71, 28. 
είη; . . . χειρούμενο; καί . . . τροπούμενο; 105, 30. χωλεΟον ήν 152,13. id. cum ellipsi 
verbi substantivi σοφόν ή πρόνοια καί . . . διφώσα 57, 1. τά δέ νυν . . . κατάλληλα 
και . . . έμφαίνοντα 7, 23. ουτο; δέ βιοφθόρο; καί . . . εξερημών καί . . . έκκενών 118, 15. 
Κύριος άντιστήριγμά σοι καί Ιστών 34 ,19 . ή μέν κουροτρόφο; καί . . . πληθύνουσα . . . 
καί Ιστώσα . . . κ α ί . . συνιστώσα 118, 12-14. εϊ που τ ι ; κακότεχνο; . . . καί ρέζων 
59, 24. ουδέ συμβαίνουσα τη χθες ή σήμερον 145, 9. άτακτο ν ή Ολη καί . . . ταράτ-
τουσα 156,32. τά άνθη έν οσμή καί χρυσίζουσα καί ή θρίξ μηδ' ύπαργυρίζουσα 14,17. 
fort, etiam à ... άνέβησαν . . . καί ά μή . . . πρότερον όντα 194, 2. 
ειμί cum participio praes. pass, ήν αναιρούμενο; καί . . . άπαγόμενο; 80, 30. ειεν . . . 
άριθμούμενοι, ά λ λ ' . . . περιγραφόμενοι 205, 14. μηδ' εσοίμην . . . δαμαζόμενο; 199, 7. 

είσίν . . . οίονέξευγενιζόμενοικαί σπταθανατιζόμενοι 86, 18. είη; τηρούμενο; 206, 
27. είη; . . . φυλαττόμενο; 211, 28 ; 215, 34. id. cum ellipsi verbi substantivi 
αρίστη μέν . . . καί περιρρεομένη 40, 12-15. 
έ χ ω cum participio aor. act. vel med. Ιχω . . . άκροασάμενο; 164, 7. έχεις άναδη-
σάμενο; 93 ,18. είχε; άνθησα; 166, 13. άπεικάσα; Ιχω 194, 7. γνού; είχε 32, 25. είχε 
δαιτρεύσασα 193, 28. Ιχω ειπών 142, 6. εχει; είσοικισάμενο; 100, 26. είχεν ένωτι-
σάμενο; 32, 14. καταργήσα; εχει 105, 9. εχει λαβοΰσα 42, 17. εχει; . . . πυθόμενο; 
70, 35 ; 202, 16. εχω . . . πυθόμενο; 167, 9. συμμάρψα; εχει; 199, 23. 
ε χ ω cum participio aor. pass, είχε; (άνθησα;) κ α ί . . . πληθυνθεί; . . και πυκασθεί; 
166, 13. 
ε χ ω cum participio perf. act. είχεν άνηρηκώ; 98, 5. εχει; . . . έφευρηκώ; 74 ,16. 
έ χ ω cum participio praes. act. τροπαιοφόρο; έχει; άκούων 103, 12. 

c o n i u n c t i v u s p r o f u t u r o : vide infra s.v. variatio modorum: indicativus futuri et 
coniunctivus aoristi. 

c o n i u n c t i v u s p r o f u t u r o in a p o d o s i c u m αν p a r t í c u l a : πηνίκα άν οΰτω δια-
πραξώμεθα; 121, 28. ττόσω . . . δικαιότερον . . . Ιπίωμεν άν; 185, 14. 

c o n i u n c t i v u s sensu p o t e n t i a l i : 
cum άν partícula: εϊπη άν τ ι ; et sim. 14, 20 ; 17, 14 ; 76, 2 6 ; 80, 13 ; 95, 13 ; 

114, 19. άν εύρη τ ι ; 178, 22. ίδη τ ι ; άν 150, 21. άν . . . όνομάση τ ι ; 122, 7. 
sine άν partícula: είπη (v.l. εϊποι) τ ι ; 118, 5 ; 119, 25. καλέση τ ι ; 114, 21. 

c o n i u n c t i v u s sensu v o l u n t a t i v o : nota εϊπω δέ καί 24, 19 ; 81, 7 ; 128, 2 ; 
184, 15. 

c o n t r a c t i o n e g l e c t a : 
in nominibus adiectivis: σιδήρεο; 49, 30. χάλκεον 120, 10. χρυσέαν 83, 14. χρΰσεον 

91, 15. χρυσέου; 86, 5. 
in nominibus substantivis : άέθλευμα 63 ,13 ; 144, 28 ; 172, 30. ανθέων 115, 26 ; 116, 7 ; 

194, 26. νόον 3 9 , 1 . ορέων 91, 28. χειλέων 23, 3 ; 207 ,13 ; 211 ,12 ; 216,28. 
in verbis: περιδέουσι 66, 26. ζέει 122, 24. άποξέοντε; 69, 16 ; περιξέειν 178, 36. 

άνέπνεε; 50, 33 ; έμπνέειν 92, 26. ρέειν 23, 13 ; έπεισρέειν 25, 3 ; προρέειν 30, 32. 
άναχέειν 23, 28 ; έγχέειν 84, 3 ; συγχέειν 192, 34. 

d a t i v u s d i s c r i m i n i s (pro g e n e t i v o ) : μικρφ δείν 92, 5. 
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d a t i v u s l o c i : τη όχθη σννελθόντες 33 ,12 . 
d a t i v u s p o s s e s s i v u s (pro g e n e t i v o ) : ol 120, 10. σοι 55, 10. 31. 35 ; 57, 9 ; 

152, 14. 
d a t i v u s t e m p o r i s (pro a c c u s a t i v o ) : ετεσιν όκτωκαίδεκα 57, 7. 
f u t u r u m : vide s. w . indicativus, infinitivus, optativus, variatio modorum. 
g e n e t i v u s o r i g i n i s : πϋρ των ομμάτων εβλεψας/βλέπων 59, 6 ; 120, 8. χειλέων 

προήσεσθαι/προήσομαι 23, 3 ; 211, 12. 
h y p e r b a t o n : άτερ προσδραμόντα της . . . άρχης 28,9. τοΰμοϋ σώματος ώς τίνος 

διαρραγέντος χορδής 52, 22. συν οία Δαιδάλω καλλιτέχνη τ φ βασιλεϊ 61, 6. 
i m p e r a t i v u s a o r i s t i n e g a t u s : μή εκτεινον 84, 2. 
i n d i c a t i v u s : 

sensu irreali : imperfecta sine αν partícula : ε ι . . . άνεσκάλευσε πλοΟτον, ούχ εύρισκεν 
άνθρακας 21, 14. ήμελλες, εί ανήλθες 8 2 , 1 6 . ήν . . . κοινωφελές . . . , εϊπερ έττέστης 
πρότερου 88, 31. εί . . . έφίλεις . . . , ήν σοι . . . μετρεϊν 91, 21. perfecti, cum αν par-
tícula: πάντως αν . . . άπείρηκεν άν 109, 21. sine άν partícula: εί παρήν, ή ποίησις 
. . . εϊρηκεν 47, 3. plusquamperfecti, sine αν partícula: τί . . . έπεπόνθεις . . . , εί μή 
. . . έτπκατερράγη 74, 22. praesentis, sine άν partícula: εραμαι, εί μή λόγος ήν διά-
κενος 149, 16. 
sensu potentials futuri, cum άν partícula: 19, 25 ; 9 5 , 1 0 ; 111 ,33 -112 ,1 ; 1 2 0 , 2 3 ; 

123,10 ; 128, 9 ; 154, 21 ; 162, 21 ; 165, 20 ; 169, 3 ; 178, 9 ; 203, 18 ; 216 ,11 . 
i n f i n i t i v u s a b s o l u t u s : nota είπειν δέ και 154, 18 ; 169, 2 2 ; 178, 16 ; 205, 3 3 ; 

209, 5 ; 211, 22 ; 214, 2.11. 
i n f i n i t i v u s f u t u r i p o s t v e r b a c o g e n d i , c u p i e n d i , c u r a n d i e t f a c u l t a t i s : 

βεβούλευται . . . μηδένα . . . ώφελήσειν 34 ,16 . βουληθέν τό θείον . . . θήσειν 3 8 , 4 . 
δεήσαν . . . έντενεΐν . . . καί . . . άνέξεσθαι 88 ,12-16 . νηστεύσειν εΐλετο καί . . . ύπέθετο 
121, 24. ε ξ εστ ι . . . προήσεσθαι 23, 3. καταλήψεσθαι . . . ήπείγετο 9,22. είχε . . . παρα-
στήσεσθαι 164, 11. έμπλήσειν (έμπλήσω V) μέλλω 72, 22. συνακμάσειν . . . προμη-
θούμενον 38, 6. δράσειν προύθεντο 97, 27. προύθετο . . . συμπλακήσεσθαι 140 ,28 . 
χρεών . . . ϋφέξειν 81,3. 

i n f i n i t i v u s p r o p a r t i c i p i o p o s t v e r b a c o g n o s c e n d i : παρεΐναι διεΥνωκότες τήν 
βασιλείαν μου 11,37. τά κατ' αυτούς ούτως εχειν.. . καταμαθοϋσα 10 ,14 . φύεσθαι 
βάτον μανθάνομεν 187,5. ίσμεν . . . τάς μαχαίρας είναι 81, 17. 

i n f i n i t i v u s p r o p a r t i c i p i o p o s t φ θ ά ν ω : μηδ' άσπάσασθαι . . . ή δεξιάν φθάσασα 
έμβαλείν . . . είτ' οΰν έπηϋχθαι 9 ,13 . ώς εφθην είπειν 36, 29. του πολλά φθάσαντος 
κακουργήσαι. . . θηρός 38,22. φθάσας . . . έναγκαλίσασθαι 51, 26. 

m e d i u m : 

βλέπεσθαι in compositis παρα- 20, 3 ; 139, 21 ; 178, 31 et Οπο- 28, 2 ; 33, 7 ; 81, 29 ; 
102, 28 ; 110, 28 ; 131, 24. ίδέσθαι 43, 20 ; 47 ,16 ; 88, 35 ; 147 ,13 ; 153,15 ; 175,18 ; 
195,25. όράσθαι in compositis προ- 9 , 1 1 ; 3 9 , 7 ; 117 ,30 et ύφ- 3 6 , 2 6 ; 6 2 , 2 0 ; 
108, 24 ; 125, 8 ; 153, 6. 

m o d i s e n t e n t i a r u m s e c u n d a r i a r u m : 

1. c o n d i c i o n a l i u m : 
coniunctivus (sine άν partícula) 

post ε!: άποβάλωνται 209, 18. ζέση . . . όξυνθή 191, 6. ποθη 75, 20. προσ-
πέσωμεν 121, 27. φύ/η 103, 17. 
post εί καί: ίδωσιν 212, 18. ξυγγένηται 148, 9. 

indicativus 
post άν ( = εάν) : διανιστώσι . . . καί . . . έπεγείρουσι 120, 20-22. έφόβει 45, 33. 
post κάν: aor. άπέστησαν 188, 12. έκόμπασεν 5, 18. έψεύσατο 90, 22. fut. 

παραβαλεϊ 213, 3. imperi, ήσαν 143, 23. ήσαν κ α ί . . . ήπείγοντο 146, 7. 
perf. άπηκρίβωσαι 58, 22. διηρήμεθα 168,15. δεδραματούργηται 75 ,15. 
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ττροσείλημμαι 158, 19. praes. εχει 109, 15. μέτεισιν 183, 8. φασί . . . καί 
ίσασιν 199, 17. 

optativus 
post ή ν: άκούσαιμι 213, 16. 
post κδν: aor. ττσρσσταΐη . . . ή . . . άφίκοιτο 79, 9. χαρίσαιτο 210, 31. praes. 

εΐεν 205, 13. έφάπτοιτο 25, 28. 

2. f i n a l i u m : 
indicativus perfecti post verbum timendi: 8έδια μή . . . Ιπισυμπέπτωκε 

74, 20-22. 
optativus post Ινα, όπως, ώς : 

cum ellipsi sententiae primariae: ίνα είποιμι 14,18 ; 40,10 ; 47,13 ; 197, 25. 
ίνα τόν λόγον έπαναλάβοιμι 209,31. ίνα . . . ιταρεμφήναιμι 75,17. όπως 6 
λόγος διευκρινήσειε 57, 1. 

post coniunctivum in sententia primaria: είπω 5έ καί αθανάτων, ώς διαρρα-
γείης 81, 7. 

post imperativum in sententia primaria: Ιστωσαν .. . , Ινα μή . . . πί-
πτοιμεν 35, 27. ίνα . . . είη . . . , παρίτω 42, 23. ίνα . . . είη . . . , ττροσς(δέ-
σθωσαν 43, 9. ποιων Ισο . . . , ίνα μή . . . είη5 83, 29. αίρετιζέσθω . . . , ίν".. . 
εΤησαν 125, 10. 

post indicativum praesentis in sententia primaria : ού γαρ δέος, μή . . . 
βύσειεν 204, 15. όση; . . . της φιλοκαλίας δεόμεθα, Ινα . . . φανείημεν 
εχοντες 182,19. άυαπεμπάζω . . . , ούδ' όπως . . . ποριζοίμην . . . , άλλ' 
ώς . . . μαστεύοιμι 207, 21. 

post indicativum praesentis historici in sententia primaria : "Ελληνες . . . 
ΓΤερσέα . . . έγχειρί ζουσι. . . , δπως . . . άνδρίζοιτο 66, 24. τοΟδ ραπετεύειν 
γ ίνεται . . . δεδιώς μήπως δοίη δίκας 28, 15. έλίττεται . . . δεδιττόμενος 
μήττως . . . άπενεχθεΐη 92, 12-14. 

optativus cum άν partícula: 
post indicativum futuri in sententia primaria: έτπφυλλίσεις..., ώς αν. . . δια-

δειχθείη 94, 6. 
vide etiam infra s.v. variatio modorum. 

3. i n t e r r o g a t i v a r u m : 
indicativus futuri : ούδ' όθεν άρξομαι, δύναμαι 55,5. μή εχων, ήτ ιν ι . . . ψηφίσομαι 

54, 30. fort, etiam ούκ Ιχω . . . , τίσι δέ ττροσνηξάμενος . . . φθάσω 192, 5 (cf. 
infra s.v. variatio modorum). 

optativus sine αν partícula post tempus praesens: ούκ Ιχω, ούτινος καί άψαίμην 
55, 4. ούκ ϋχω . . , τ ίνα. . . έάσαιμι 192, 5. ούκ οίδ' όποια καί φράσαιμι 108, 4. 

4. r e l a t i v a r u m : 
indicativus cum άν partícula: έπέκειντο . . . οίς άν προσεπέλαζον 11, 30. δ αν 

αΐτήσεται λήψεται 95, 12. 
optativus cum άν partícula : έκαστου δ άν τύχοι εχων . . . προσενεγκόντος 

195, 13. 

5. t e m p o r a l i u m : 
indicativus post όταν: φδούσης . . . της σάλπιγγος, όταν παρήει . . . όταν 

ίσήμαινον 41, 13. 
indicativus futuri post πρίν: πριν άψομαι . . . , ούκ εχω, ούτινος καί άψαίμην 

55, 4. 
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n o m i n u m f o r m a e : 
casus vocativus 

secundae declinationis: ώ εύπρεμνο; άμπελο; 67, 35. ώ . . . άποστρεφόμενος ή . . . 
χαριζόμενος 21, 20-24. ώ . . . έργασάμενος 20, 22. ώ . . . κατάλληλο; συμπλοκή 
68, 8. ώ λαός. . . περιούσιος καί κλήρος ήγαπημένος 176,17. ώ κλήσις . . . φερώ-
νυμο; 68, 4. 
tertiae declinationis: άυακεφαλαίωσις 51 ,17 . άφεσις 179,12. κλήσις 68, 4. μετά-
θεση 179,12. νήψις 179,11. όψις 51 ,14 . πόλις 160, 6. ^ύψις 179,12. συνέλευση 
68, 10. χάρις 51, 9. 

heteroclita: νόες 216, 6. νοός 17, 29 ; 121, 29 ; 179, 11 ; 193, 11 ; 210, 9. Πειρίθοες 
196, 13. χοός 119, 30. 

varia: θεοΐο de deo christianorum 123, 29. Κλωθοϊ (plur.) 159, 29. μαγάδϊ (dativus 
a μάγαδις) 48,26. νεαροκλέσι 72, 8. νηών 118,8. πολύτλαν (accusativus) 
38, 29. 

n o m i n u m p r o p r i o r u m in -κλής d e s i n e n t i u m f o r m a e : Ήρακλέος 8 0 , 2 9 ; 
145,3. 'Ηρακλή 181, 25. θεμιστοκλέος 153, 28. θεμιστοκλήν 118, 6. Σοφοκλέος 85 ,15 . 

o p t a t i v u s f u t u r i : 
sensu p o t e n t i a l i c u m áv p a r t í c u l a : 

in apodosi: έσοίμεθα άν 184, 23. 
in sententia finali: είσενέγκατε, ώς άν . . . θεραπεύσοιτε 184,12. 

sensu p r o p r i o : έσοίμην 199,7. έφάψοιτο 22, 10. 
o p t a t i v u s in i n t e r r o g a t i o n e d i r e c t a : 

sensu deliberativo: τί δράσαιμι; 192, 3. 
sensu potentiali sine άν partícula: ô . . . δράσειε ; 140, 21. όπως άποσταίη ; 178, 13. 

όπως. . . φράσαιμι ; 144,23. όστις . . . ελοιτο; 124 ,6 . π ώ ς . . . διηγήσαιτο; 12 ,7 . 
τ ίνα. . . έφεύροιμι ; 171, 22. τίς έκθρέψειε ; . . . τίς ποτίσειε ; 19, 27. τις . . . όδύραιτο ; 
126, 20. cf. infra s.v. variatio modorum. 

o p t a t i v u s pro f u t u r o : δ . . . καλλι/ραφήσειε 54, 6. vide etiam infra s.v. variatio 
modorum. 

o p t a t i v u s sensu i r r e a l i in a p o d o s i : εϊην . . . , εΐ . . . εθέμην 7 4 , 3 0 . 
o p t a t i v u s sensu p o t e n t i a l i s ine άν p a r t í c u l a : 

in sententia primaria: εΐη . . . όράν 181, 1. ειη . . . άνθυπενεγκεϊν 184, 19. φαίην 141, 
23 (fort, interrogatio directa sensu deliberativo), 
in apodosi: ττέποιθα . . . , ώς εΐ . . . βουληθείης, δυνηθείης 211, 17. 
in apodosi participii concessivi: κάξ ών και μή είδώς τις . . . τεκμήραιτο 88, 8. 
in interrogatione indirecta: ούκ οίδα . . . , οπόθεν . . . γένοιτο 79,21. 
in sententia relativa: ούκ εστίν όστις λόγος Ιφίκοιτο 188, 29. 

p a r t i c i p i u m p r o i n f i n i t i v o : 
post άγαπάω: ήγάπησας δειχθείς 87, 21. 
post έλπίζω: ά . . . ούκ ήλπιζον εχοντες, ταΟτα έλάμβανον 7, 19. 
post λέγω: λέγων μή . . . κειρόμενον 77,13. 

p a r t i c i p i u m p r o v e r b o f i n i t o : & . . . άνέβησαν . . . καί ά . . . όντα 194, 2 (sed cf. 
etiam s.v. coniugatio periphrastica). 

p a r t i c i p i u m φθάσας a p u d v e r b u m f i n i t u m : φθάσαντες ένηχήθητε 7, 8. είρηκε 
φθάσας 97, 23. 

p e r f e c t u m p r o a o r i s t o : άγήοχας 139 ,14 . έξηφάνισται 136 ,11 . Ιπισυμβέβηκεν 
52, 23. γεγένησαι 155, 6. γεγένηται 47, 22. γεγένηται . . . καί . . . άπογεγένηται 
103, 27. είρηκε 36, 29 ; 40, 26 ; 165, 23. τεθέαται 153, 3. παρεισκεκλήκασι 30, 8. μετεί-
ληχας 17, 28. διείληφε 25, 7. παρείληπται 132, 23. περιείληφεν 139,12. προσείληφεν 
169, 8. μεμελετήκασιν 187, 26. πεπαρφνηκεν 28,17 ; 62, 20 ; 104,12 ; 144, 30. πέπονθε 
60, 20. πεποίηκας 89,11. τέτοκεν 201,4. κέχρικεν 49 ,18 . vide etiam infra s. ν. vari-
atio temporum. 
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p e r f e c t u m s e n s u i r r e a l i in a p o d o s i : vide supra s.v. indicativus. 
p l u r a l i s p r a e d i c a t i ad n e u t r i u s g e n e r i s p l u r a l e m p e r t i n e n s : ήσαν δέ ταϋτα 

8, 2. passim. 
p l u s q u a m p e r f e c t u m p r o a o r i s t o : ήκηκόει 7 5 , 9 ; 125 ,17 . άνηρττάκει 1 2 7 , 2 1 . 

έγεγόνει 125, 17. έγεγόνεισαν 92, 2. έδεδείχει; 133, 3. ένδεδώκει; 134, 31. εϊρήκειμεν 
72,6. έτεδνήκει; 89, 18. κατώρθωτο 93, 13. διακεκινήκει 11, 5. άττειλήφει 195, 14. 
κατειλήφει 189, 27. Ιπεπόνθει 99, 19. μεταττεπτώκει 41, 28. συμττεπτώκει 35, 20. 
ύττοττεπτωκειμεν 176, 33. ττεττοιήκει 9, 1. έστήρικτο 131, 16. in apodosi: âv . . . 
έδεδώκειν 210, 14. 

p l u s q u a m p e r f e c t u m pro i m p e r f e c t o : ώτττο 18, 18. in apodosi: δν εττεττόνθει 
59, 2. âv . . . έπεττόνθειν 15, 27. 

p l u s q u a m p e r f e c t u m p r o p e r f e c t o : άττημαυρώκει; 134, 27 ήξιώκει; 90, 27. έδε-
δείχει; 66, 23. ένδεδώκει; 134, 31. ττροεληλύθει 22, 3. είλήχειμεν 158, 6. άττειλήφειμεν 
205, 2. εϊ Tis . . . είλήφει, corrò; . . . προσειλήφει; 39, 29. κατωλιγωρήκειμεν 181, 23. 
ιτροκατώρθωτο 4, 16. προσκατωρθώκει; 144, 7. έκπετττώκειμεν 128, 25. ύπο-
πεπτώκειμεν 178, 23. άνερρώγεσαν 184, 16. ττροσενηνόχει; 38, 27. vide etiam 
infra s.v. variatio temporum. 

p r o n o m i n u m f o r m a e : 
demonstrativorum : nota vocativum ώ ουτοζ 80, 18 ; 148, 24. 
indefinitorum : οΰδέναις 181, 23. ούδένε; 102, 15; 158, 10. 

p r o n o m i n u m u s u s : 
demonstrativorum: nota tous τε κάκείνους 87, 23. 
interrogativorum directorum: in exclamatione, cum ώ partícula : 1 4 1 , 3 6 ; 1 4 2 , 1 ; 
146,27 (bis). 28.30; 1 5 3 , 2 3 ; 1 5 7 , 5 sq.; 164 ,25 (bis); 165,3 . sine ώ partícula: 
163, 4 ; 171, 25 ; 185, 14. indirectorum: in exclamatione: 27, 17 ; 164, 27. pro di-
rectis in interrogatione declamatoria: ócrri;, ö τι 6 2 , 2 1 ; 1 2 4 , 6 ; 2 0 1 , 2 1 ; 2 0 2 , 1 . 
οπόθεν 81, 19. όποιο; 118, 16. όπως 15, 4 ; 64, 6 ; 70, 3 ; 82, 3 1 ; 139, 3 ; 142, 5 ; 
143, 6 ; 144, 23 ; 155, 31 ; 177, 12 ; 178, 13 ; 180, 32 ; 183, 24. 
personalium : nota positionem genetivi possessivi in τό ccútoü όνομα 6,27, ubi L X X 
t ò όνομα αύτοΰ habet. 
possessivorum : σφέτερο; ad primam personam pluralis spectat 1 6 9 , 1 4 ; 1 8 5 , 1 5 ; 
ad tertiam personam singularis 203, 24. 
reflexivorum : έαυτ- ad primam personam spectat 3 , 6 ; 102 ,3 . 16 ; 1 5 8 , 1 7 ; 
168, 32; 190, 20 sq. ad secundam personam 56, 28 ; 61, 28 ; 74, 13 ; 75, 12. 18 ; 
7 6 , 2 4 ; 7 7 , 8 ; 7 8 , 6 ; 8 1 , 8 ; 1 1 1 , 3 2 ; 1 1 2 , 2 3 ; 1 3 1 , 2 7 ; 1 4 3 , 1 4 ; 1 5 1 , 1 9 ; 
152, 25 ; 175, 29 (bis); 184, 3 ; 188, 11 ; 189, 20 ; 191, 22 (αυτόν) ; 207, 28. 
relativorum: pro interrogativo : ô . . . δράσειε βασιλεύς ; 140, 21. 

r e d u p l i c a t i o : vide augmentum syllabicum positum pro reduplicatione. 
s u p e r l a t i v i a d v e r b i o r u m : άρίστω; 128, 2 1 ; 165, 22 ; 187, 3. εύμενευ ι ά ι ω ; 60, 18 

(e coni.). 
s u p e r l a t i v o a d d u n t u r : μάλιστα 88, 2. ούχ ήκιστα 103, 8. 
s u p e r l a t i v u s : n o t a τιμιέστατε 202 ,16 . pro comparativo: ούδενό; . . . ελάχιστο; 

82, 14. των σων . . . έργων έλαύνειν ύστατοι 87, 1. 
v a r i a t i o m o d o r u m : coniunguntur: 

c o n i u n c t i v u s a o r i s t i e t i n d i c a t i v u s f u t u r i : vide infra s.v. indicativus futuri, 
c o n i u n c t i v u s a o r i s t i e t o p t a t i v u s a o r i s t i : 
in sententia primaria interrogativa : τίς . . . όδύραιτο . . . f| ποίο; χρόνο; τταρασύρΐ] ; 
126, 20. τ ί ; . . . έττισυναγάγη . . . ; τ ί ; έτπσταίη . . . ή . . . όφθείη ; 160, 18-20. τίνα . . . 
εφεύροιμι; καλέσω.. . ; 171, 22. 
in sententiis secundariis : 
condicionalibus: ε! μή . . . ττροσττέσωμεν . . . καί ττροσκλαύσομεν κ α ΐ . . . άττοσταίημεν 
121,26. κάν . . . έττελαφρισΟτ) . . . , κάν . . . χαρίσαιτο 210,31. 
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finalibus, cum άν partícula : δ ύ ν α ν τ α ι . . . , ώζ àv . . . μεν . . . παύσαιτο . . . , ζήσωσι 
δε 12, 27. sine άν partícula, in sententia primaria aoristus: κατεττράχθη . . . , ο ύ χ ί ν α 
. . . καρπώσωμαι . . . , άλλ ' ίνα . . . άττοσοβήσαιμι 1 2 7 , 5 . έκράτυνας . . . , ούδ' ά π ω ; 
περιβαλη . . . καΐ Οττοδύση . . . , άλλ' ίνα . . . άπελάσειας και . . . βοηθήσης 132, 1. 
in sententia primaria praesens: ού . . . ώς κτήσωνται . . . άνδρίζονται, άλλ' ώζ 
μήττωζ άφαιρεθείεν.. . δεδίασι 65, 30. καταβάλλεις, ίνα . . . άναστ ήση ; . . . , καί μετα-
στοιχειοΤζ . . . , δττωζ . . . μετεγγραφείη 77, 33. ετπσκήτττουσιν, ίνα μή . . . έργάσηται 
. . . καί μαστιγώσειε . . . καί . . . έργάσηται 119, 7. 
c o n i u n c t i v u s a o r i s t i e t o p t a t i v u s p r a e s e n t i s : εττέχρισα; . . . , cbs άν . . . 
έκροφήσωσιν . . . καί . . . όπως εχοιεν 75, 24. 
c o n i u n c t i v u s p r a e s e n t i s e t o p t a t i v u s p r a e s e n t i s : 
in sententiis finalibus: άφήρπασεν, ίνα . . . διαλύης . . . καί μή εϊη 14, 22. έδει . . . , ΐν" 
. . . μεν εϊη . . . , δακρυρροη δέ 2 2 , 1 9 . έιτιδεδήλωκε, ϊν' εχοιτε μέν . . . , λιτάζησθε δέ 
12, 24. π ρ ο τ ί θ η ; . . . , ιν' ... προσεφέρττη . . . καί καταχέωσι . . . καί ψεύδοιτο 77, 23. 
έτπδέονται, tv' αί μέν δρωσιν . . . , τ ά δέ . . . περωεν 129, 18. 
i n d i c a t i v u s f u t u r i e t c o n i u n c t i v u s a o r i s t i : 
in sententiis primariis : 
affirmativis, cum άν part ícula : π ά ν τ ω ς άν . . . διαθερμανεΐ . . . ή . . . έξερεθίση 120, 23. 
sine άν part ícula: μερίσει; . . . καί . . . ύττέλθωσιν 4, 1 8 - 2 1 . similia 69, 2 5 - 2 6 ; 70, 
1 6 - 1 7 ; 94, 1 2 ; 195, 2 6 ; 201, 1 4 ; fort, etiam 179, 2 4 - 2 5 . 
interrogati vis : έν -rivi . . . θεάσομαι ή . . . ττροσείττη ; 46, 16. similia 160, 1 7 - 1 8 ; 
178, 2 6 - 2 7 ; fort, etiam 46, 11. 
in sententiis secundariis: 
finalibus: άττείληφεν, ôttoos . . . άγνίσωμεν . . . καί . . . άντιληψόμεθα 176, 14. ού γ α ρ 
όπλισόμεθα, ώ ; . . . ληψόμεθα, άλλ' όπως . . . έκσώσωμεν 185, 11. 
interrogativa: ούκ οϊδ' δττω; . . . διαθώμαι ή . . . λήψομαι 2 4 , 2 0 . 
obiectiva : ϊσθι ώζ ούτε . . . έσόμεθα . . . , ούτε . . . άναττέσωμεν 85, 1 - 6 . 
i n d i c a t i v u s f u t u r i e t o p t a t i v u s a o r i s t i : 
in sententiis primariis : 
affirmativis: cum άν part ícula: ούκέτ' άν . . . ένθάψαιμι, ούδέ γενήσομαι 69, 24. 
ούκ άν . . . εκκλινεΐ μέν . . . , τοΟ δ' . . . άνθέλοιτο 178, 9. sine άν partícula ού . . . άττέ-
σται . . . , ούδ' . . . θυραυλήαειε 3 5 , 8 . similia 70, 1 3 - 1 7 ; 9 5 , 1 0 - 1 2 ; 1 1 1 , 9 ; 
1 5 6 , 2 - 3 ; 156, 1 2 - 1 4 ; 178, 3 - 4 ; 184, 2 7 - 3 2 ; 211, 1 2 - 1 4 . 
interrogativis : Tis άν . . . εσται . . . ; τί$ έκθρέψειε . . . ; Tis ττοτίσειε . . . ; τίς όπτοττλυ-
νεΤται . . . ; t í s περιβαλεΐται; 19, 2 5 - 2 8 . similia 140, 2 1 - 2 2 ; 1 6 0 , 1 7 - 2 0 ; fort, etiam 
171, 22. 
in sententiis secundariis : 
condicionali: εί . . . άναστομωθείης . . . ή . . . έτπβαλεϊς 84, 25. 
finali: θυραυλήσειε . . . συστελλόμενο;, μή . . . ^ιφείη . . . καί . . . εσεται 35, 9. vide 
etiam 132, 1. 
interrogativis: ούκ εχω, oötivos καί άψαίμην, ούδ' όθεν άρξομαι, δύναμαι 55, 4. 
ούκ ε χ ω μέν, τίνα . . . έάσαιμι, τ ίσι δέ . . . φθάσω 192, 6. 
i n d i c a t i v u s f u t u r i e t o p t a t i v u s f u t u r i : είσενέγκατε, ò s άν . . . θεροπτεύ-
σοιτε κάμέ . . . ήδυνεΐτε 184, 13. 
i n d i c a t i v u s f u t u r i e t o p t a t i v u s p r a e s e n t i s : οίκήσομεν ή καί συσκη-
νοΟντες είημεν 149, 8. 
i n d i c a t i v u s p r a e s e n t i s e t o p t a t i v u s p r a e s e n t i s : εί μή . . . "προσφέρονται 
καί κάμτττοιεν 139, 9. κάν . . . εϊη, καν . . . μέτεισιν 183, 8. ε ϊ . . . ττροτιμφη . . . κ α ί . . . 
προτίθησιν 208, 14. 
o p t a t i v u s a o r i s t i e t . . . : vide supra: coniunctivus aoristi ; indicativus futuri, 
o p t a t i v u s a o r i s t i e t o p t a t i v u s f u t u r i : έφάψοιτο . . . καί γένοιτο 22, 1 0 - 1 3 . 
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o p t a t i v u s p r a e s e n t i s e t . . . : vide supra: indicativus futuri; indicativus prae-
sentis. 

v a r i a t i o t e m p o r u m : coniunguntur: 
a o r i s t i i n f i n i t i v u s e t f u t u r i i n f i n i t i v u s : βουληθέν . . . άνανεώσασβαι καί 
. . . θήσειν 38, 4. similia 57, 2 6 - 2 7 ; 65, 1 3 - 1 4 ; 88, 1 2 - 1 6 ; 99, 1 ; 109, 1 - 2 ; 137, 
3 - 4 ; 172, 16-18. 
a o r i s t i i n f i n i t i v u s e t p e r f e c t ! i n f i n i t i v u s : φθάσασα έμβαλείν . . . ε ί τ ' ο ϋν 
ΙπηΟχθαι 9, 13. similia 164, 9 - 1 0 ; 185, 7 sqq.; 202, 9-10. 
a o r i s t i p a r t i c i p i u m e t p e r f e c t i p a r t i c i p i u r a : έπιδειξάμενοί, άλλ' . . . πε-
ποιηκώ; 20, 8. similia 20,12; 32, 1 5 - 1 6 ; 32, 2 0 - 2 1 ; 38, 1 6 - 1 7 ; 40, 2 - 5 ; 55, 12 ; 
57, 3 0 - 3 1 ; 60, 1 8 - 1 9 ; 67, 4 ; 86, 6 - 7 ; 86, 2 2 - 2 3 ; 89, 2 ; 91, 7 - 9 ; 111, 1 1 - 1 2 ; 
132, 27 ; 138, 3 0 - 3 1 ; 162, 33. 165, 2 8 - 2 9 ; 166, 1 6 - 1 8 ; 180, 3 1 - 3 2 ; 181, 7 - 8 ; 185, 
19 ; 203, 22 ; 205, 7 - 9 ; 207, 6 ; 217, 16-17. 
a o r i s t u s e t p e r f e c t u m v e r b i f i n i t i : passim; e.g. περιπέπτωκε . . . καί . . . 
συναπώλοντο 7, 26. ότι τε κεκλόφασι καί ότι . . . έφωράθησαν 77, 12. άττελήλακα; 
. . . κατεύνασα; 137, 9. έκπέπτωκε κ α ί . . . απώλεσε 213, 22. 
a o r i s t u s e t p l u s q u a m p e r f e c t u m : έμιμήσατο, ή γοΰν . . . ίπεπόνητο 30, 
31-31, 1. similia 52, 10-11 ; 55, 2 3 - 2 4 ; 61, 21 ; 65, 4 - 6 ; 66, 10 ; 69, 3 - 5 ; 69, 1 4 - 1 7 ; 
9 2 , 5 - 6 ; 102, 2 8 - 2 9 ; 104, 4 - 5 ; 117, 3 2 ; 126, 1 8 - 1 9 ; 132, 2 8 - 3 0 ; 143, 1; 150, 
2 5 - 2 6 ; 153, 9 sqq.; 153, 2 3 - 2 4 ; 163, 7 - 8 ; 171, 3 1 - 3 2 ; 185, 21 ; 193, 22. 
f u t u r i i n f i n i t i v u s e t . . . : vide supra: aoristi infinitivus. 
i m p e r f e c t u m et p l u s q u a m p e r f e c t u m : έπέτεινε καί χρονιωτέραν πεποιήκει 
29, 21. ή μέν . . . κατετροποϋτο . . . , ή δέ . . . έλελήθει... επιβαίνουσα 63, 4. 
p e r f e c t u m et a o r i s t u s : vide supra: aoristus. 
p e r f e c t u m e t p l u s q u a m p e r f e c t u m : ούδ' όλως παραπεποιήκει . . . ούτε . . . 
παρακεχάρακται 55, 32. έττεί . . . εϊσεληλύθεΐζ καί . . . κεχώρηκας 65, 9. corros είληχεν, 
. . . σύ . . . είλήχείί 82, 35-83, 2. άμα . . . είλήφει . . , καί άμα . . συνείληπται καί 
ύποπέπτωκε 104, 7. κατέσκαπται και κατέστροπτται καί . . . ώτττο 149, 31. άνα-
κέκαυσαι κάκ των στερεών άπτόμενο; ελελήθεΐζ 167, 6. 
p l u s q u a m p e r f e c t u m et . . . : vide supra: aoristus, imperfectum, perfectum. 

v e r b o r u m f o r m a e : 
aoristi mixti : ξμβαλου (imperativus) 202, 11. εύρατο 87, 25 ; 110, 2 1 ; 192, 26. 
εύραντο 29, 25. εύρασθαι 117, 19. 
futuri verborum in -ίζω desinentium: άθανατίσουσιν 15, 25. αίρετίσομαι 149, 23. 
άνδρίσονται 70, 27. άποκομίσων 12, 3. δροσίσοντο; 27,27. εικονίσω 147,11.έξακον-
τίσει 156, 2. επιφυλλίσει; 94, 6. εΰδαιμονίσοντα 37, 14. μερίσει 4, 18. μετεωρίσειν 
135, 30. όπλισόμεθα 185, 11. προευτρεπίσων 33, 3. συμπαιανίσομεν 206, 22. ψη-
φίσομαι 54, 31. 
singularia: άδω : συνάσομεν 206, 22. άκούω: έπακοΟσηται 7 0 , 1 8 ; ήκουσται 33, 17. 
διδράσκω:διαδράσουσι 10,13 ; διέδρασεν60, 4 ; οατοδράσειε 50,33. διφάω: άνεδίφουν 
182, 12. ειμί :ήμεθα 197,26 ; Ισεται 35 ,11 ; έσεϊται 4 ,3 ; 5, 6 ; 95, 11 ; 103, 20 ; 140, 22 ; 
163, 33 ; 175, 7 ; 204, 14. εσο 83, 29 ; 84, 6. ερρω: έπεισήρρηκε 131, 14. έρχομαι: 
ττεριήρχου 132, 20 ; μετ-, περιήρχετο 62, 32 ; 105, 14 ; 127, 13; είσήλθοσαν 44, 3 ; 
ήλυθεί 89, 1.3. έσθίω: κατεδηται 4, 9. καλέω: καλέσω 171, 22 (an aor. coni.?); 
παρακαλέσει 160,17. κεράννυμι: έκεράσατο 79, 26 ; συνεκεράσατο 115, 26 ; συνεκερά-
σαντο 148, 16 ; συγκερασάμενοι 159, 4. κερδαίνω: κερδησαι 187, 10. οίδα: ίσημι 
18, 7 ; 188, 31 ; 211, 12 ; οίδας 81, 24.32 ; 204, 7 ; 210, 22 ; ίσησι(ν) 140, 31 ; 181, 13 ; 
οίδαμεν 85, 10 ; οίδατε 182, 18. οιομαι: όίσαιτο 167, 3. περαιοΟμακ διαπεραιωσά-
μενοξ 32, 13. πίνω:πίωνται 94, 12. ρέω: απέρρευσε 47, 4 ; ερρευσαν 24, 32 ; έπιρρεύ-
σασιν 107, 21 ; καταρρεΰσαν 104, 9. στρέφω: μεταστραφθέντες 11, 38. τέμνω: 
άποταμόμενοι 157, 20. τίθημι: διατιθεΐς 152, 33. φημί: παραφάμενοξ 93, 8. φύω: 
ένεφύη 211, 32 ; φυηναι 156, 24. χρώμαι: χρδται 9, 36 ; χρδσθαι 203, 24. 

Bereitgestellt von | Taipei Medical University
Angemeldet | salahzyada@gmail.com
Heruntergeladen am | 30.12.15 15:34



Index graecitatis 249 

α pro η : βδέλλας (gen.) 148, 6. βουθοίνα 181, 25 ; -αν 12, 15. έγάρυες: 76, 20 (cf. 
173, 26). γεννάδαν 141, 20. όπλιτοπάλαν : 141, 20. φυ? 16, 9 ; 113, 24. 

• ά δ ε λ φ ο τ τ ρ ε π ή ς : pari cum fratre virtute 157, 21 (adverbium occurrit 4 Machab. 
10, 12). 

* ά δ ε λ φ ώ ζ ω : fratris exemplum imitor 156, 21. 
* ά δ ρ ο μ ε γ έ θ η ; : magnitudine magna 94, 2 (άνδρομεγέθηΐ Hist.), 
ά κ α τ α σ τ ό ρ ε σ τ ο ξ : non sedatus 181, 27. 
* ά κ α τ α σ ώ τ ε υ τ ο ς : non per luxum dilapidatus 114, 26. 
• ά κ α τ ο ν ο μ ά σ τ ω ς : non denominate 157, 28. 
* α κ ο ρ σ ο ΐ : sine capite 59, 29 (Hist.), 
ά κ ρ ό β α ς : summis pedum digitis gradiens 1 4 0 , 3 3 . 
&λα$: gen. pl. αλάτων 80, 5. 
* ά λ ε ξ α ν δ ρ ί ζ ω : Alexandrum imitor 141, 32. 
» ά λ ε ξ ί λ υ π ο ί : 149, 10. 
ά λ η θ ί ζω: cum accus, vere representare, revera alicuius partes agere 139, 18. 
* ά λ λ η λ ο μ α ν { α : muHms furor 150, 13 (sed vide app. er.). 
α μ α ξ ι τ ή , ή - pro ή αμαξιτοί: via vehicularis 136, 3. 
ά μ ε σ ο ; : immediatus, in persona 18, 15. 
* ά μ ε τ ά μ ε π τ τ ο 5 : non alternane 5, 5. 
* ά μ ψ η χ ή ς : ambigue sonans 159, 12. 
* ά μ φ ι τ τ α λ ή ΐ : utrimque luctans 77, 1 (Hist.). 
• ά μ φ ι σ τ ρ έ φ ο μ α ι : 135, 32. 
ά μ φ ω : άμφοϊν i .q. άλλήλοιν 157, 2. 
ά ν α δ ο ι δ υ κ ί ζ ω : confundo 81, 15. 
ά ν α κ ε κ α λ υ μ μ έ ν ω ς 139, 30 (Hist.). 
•άνακέρασις : 116, 1 . 
* ά ν α ν δ ρ ό τ η $ : 130, 16. 
• ά ν α ν θ ά μ ι λ λ ο ί : 103, 30. 
ά ν ά σ τ α θ μ ο ί (τή$ έκκλησίας) : tabernaculum 72, 23 (Hist.). 
* ά ν α σ τ ο ί ß a a i s : sedatio 17, 5 (άναστοιβάζω Hist.). 
* ά ν ε κ σ φ α ί ρ ι σ τ ο $ : qui non in modum pili eici potest 154, 6 (έκσφαιρίζω 92, 13 ; 

Hist.). 
* à νέ μ ω σ ι ς : ,,νentatio", expansio per ventum facta 127, 14. 
• ά ν ε τ ο ι μ ά σ τ ω ; : 169, 23 . 
* ά ν ι σ τ ό ρ η σ ι $ : sciscitatio 207, 21. 
ά ν ό τ π ν : retro, superius 103, 26 ; 178, 11. 
* ά ν ό χ ε υ μ α : relaxatio (cf. άνοχεύω 112, 23 ; -ομαι 54, 3 ; Hist.), 
• ά ν τ α γ ά τ τ η σ ι ; : 197, 12. 
• ά ν τ ε μ β ρ ι μ ά ο μ α ι : 198, 15. 
*άντεμττορττέω: novam vestem fibulis subnecto 41, 22 ; med. 161, 27. 
• ά ν τ ε ν ο ί κ η σ ^ : 136, 28. 
ά ν τ ι δ ε ξ ί ω σ ι ? : salutalio 14, 8. 
• ά ν τ ι τ τ ε ρ ι ι σ τ ά ω : vide ¡ατάω. 
* ά ν τ ι π ό ρ ε υ τ ο $ : 110, 31. 
* ά ν ώ π ο δ α : capite verso 109, 13. 
ά ξ ι ά γ α σ τ ο ς : comparativus 157, 19. 
ά ξ ι ο μ ώ μ η τ ο ^ : 86, 28. 
* ά τ τ σ ρ α υ ό σ φ ι σ τ ο ζ : qui subduci non potest 155, 7 (παρανοσφίζομαι Hist.). 
* ά τ Γ α ρ α σ η μ ά ν τ ω $ : non designate 157, 28. 
• ά τ τ ε ρ ι τ ί ν α κ τ ο ς : 189, 13. 
* ά π ο δ α λ ό ω : laedeo 49, 1. 
•άττόδιφροξ: e curru eiectus 21, 32. 
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* ά τ τ ο 6 ρ ο μ β ο ΰ μ α ι : grumos (sanguinis concreti) eicio 54, 9. 
• ά τ τ ό ν ο μ ο ς : peregre profectus 14, 3 (Hist.). 
• ά τ τ ο τ ά φ ρ ε υ μ α : circumvallatio 118, 20. 
* ά π ο χ λ α ι ν ί ζ ο μ α ι : 154, 6. 
• ά τ τ ρ ο σ φ α λ ή ς : 154, 6 (Hist.). 
• ά τ τ ρ ό σ φ θ ε γ κ τ ο ί : 212, 5. 
• ά ρ γ υ ρ ό σ τ ο μ ο ς : 160, 4. 
ά ρ ί σ τ ε υ μ α : 58, 2. 
* ά ρ ι σ τ ο γ έ ν ε ι α : 217, 1. 
ά ρ ι σ τ ο τ τ ρ α ξ ί α : 40, 22; 168, 4. 
α ρ ι σ τ ο ύ ρ γ η μ α : 138, 28. 
ά ρ ι σ τ ο υ ρ γ ί α : 4, 4. 
áppávncrros: non aspersus 167, 24. 
ά ρ ρ η τ ο ρ ε ύ τ ω ; : sine eruditione rheíorica 152, 21. 
* ά ρ τ ι δ ά κ ρ υ τ ο 5 : 51, 16. 
• ά ρ χ ι τ τ ο ι μ ε ν ι κ ό ? : 81, 18. 
• ά σ τ ρ ο σ ύ ν θ ε τ ο ξ : 110, 25. 
• α ρ τ ε ρ γ ά τ η ς : 216, 22. 
α ύ τ ο μ α τ ί ζ ω : i.q. άττοστοματίζω 114, 12. 
• α ύ τ ο ύ ρ γ η σ ι ς : 130, 19. 
• α ύ τ ο φ ύ τ ω ς : 17, 26. 

β α ρ υ ά λ γ η μ α : 156, 12 (βαρυαλγέω Hist.), 
β α ρ υ σ ύ μ φ ο ρ ο ς : 2 4 , 3 (al. superlativus occurrit). 
• β λ η χ η μ α τ ώ δ η ς : balabundus 111, 20. 
β ο υ λ ε ύ ο μ α ι : βεβούλενται. . . μηδένα . . . ώφελήσειν . . . καΐ ώ ; θήσει; 34, 14. 
• β ρ α χ υ ή μ ε ρ ο ς : 51, 23 (Hist.). 
• β ρ α χ ύ φ ω ν ο ς : 120, 29. 
* β ρ α χ ύ φ ω τ ο ς : 83, 33; 134, 23. 
β ρ ι α ρ ό χ ε ι ρ : 45, 25. 
β ρ υ χ η τ ί α ς : rugiens 15, 9 (Hist.). 

γ ά ρ : καΐ γάρ: in sententia relativa 60,5. 
• γ ε ρ ο υ σ ι ά ζ ω : γερουσιάζον πλήρωμα senatus 101, 28 (Hist.). 
« γ υ ο μ ό ρ ο ς : i.q. γυιοβόρος ut videtur 112, 22; 168, 27; 209, 1. 

• δ α ι μ ο ν ό λ η τ τ τ ο ς : 5, 19; 7, 28; 79, 4 (Hist.), 
• δ α κ ρ υ ρ ρ ό η μ α : 12, 10 (cf. δακρυρροέω 22, 21). 
δέ: nota positionem 78, 25; 79, 34; 83, 11 ; 113, 2. 
• δ ε σ μ ό χ ε ι ρ : vinctis manibus 143, 28; 181, 26 (Hist.), 
δ ι α γ γ ε λ τ ι κ ό ς : magna annuntians sive prominens 121, 10. 
δ ι α ξ ι φ ί ζ ω : pass. 30, 17. 
δ ι α τ ο ξ ε ύ σ ι μ ο ς : metaphorice 173, 16. 
• δ ι δ α σ κ α λ ο κ ά π η λ ο ς : 188, 23. 
δ ι ε υ θ ε τ ί ζ ω : 73, 6 (Hist.), 
δκραές: τό μή - τη? όψεως 78, 32. 
• δ ι φ ρ ε υ τ ι κ ώ ς : aurigandi perite 87, 7 (adiect. apud Steph. Byz. occurrit). 
δ ρ ά ω : cum duplici accusativo 126, 24; 155, 28. 
•δρυμοτομέω: 141, 17. 
• δ ρ υ ό κ α ρ τ τ ο ς : i.q. δρύκαρττος 60, 12. 
• δ υ σ ε κ τ ύ τ τ ω τ ο ς : 154, 34. 
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έγκρυφιάζομαι: i.q. έγκρύτττομαι 114, 36. 
έγκύκλιο; ττροπαιδεία: 16, 2; 76, 18. 
•έγχείριο;: 178, 6. 
•έθελόδετο; 19, 3. 
ets: eis πατέρα γένοιτο ύμων 22, 12 (bibl., cf. 184, 24). είς χιλιάδα; ... άριθμηθέντε; 

8, 27. eis χιλίουζ ... ποσουμένη 11, 26. έζ ΤΓληθΰ; άριθμούμενοι 205, 14. 
είσενοικί ζω: 202, 11. 
είτα: incipit orationem 46, 3. 
i καστοζ pro έκάτεροζ: έκάτερο; έκάστω 157,1. 
«έκατόγκλινο5: 41, 6; 96, 2. 
Ικεΐσε: pro έκεΐ passim. 
* έκχορδευτήζ• ,,eviscerator", laniaior 81, 23. 
*Ικχορδεύω: eviscerare, latitare 59, 21 (Hist). 
*έλκεσί β ρ υ τ ο ζ : ex ulceribus potionem praebens 20, 5. 
•έμποδοστάτημα: 35, 23. 
• έ μ π ο λ ί τ ε υ τ ο ς : in rebus civilibus versatus 152, 16. 
•ένδιάθρυιττος: splendidus 35, 6. 
•ένσποδιοΟμαι: 113, 16; 167, 1. 
âντελόμισθοζ: μισθό; έντελόμισθθ5 147, 9 (vide etiam 116, 23). 
»έξανθρώττισίΐ: 210, 35. 
*εξωσι$: 212, 28. 
•έττεγχρίμπτω: 178, 18 (Hist.). 
έπεδαφίζω: 109, 10. 
*έπείσβασΐ5: 176, 12. 
*έττεμβόημα: inclamatio 120, 29; 141, 37. 
•έττενθλίβομαι: 176, 28. 
•έπένστειμμα: 151, 32. 
έττί : έπ'ετεσι ττλείοσιν 85, 27. 
•έτπγοάω: 160, 29. 
έπιζεφύριο;: occiäentalis 206, 7; 208, 33. 
*έπιθώϋξΐ5: latratus 110, 1 (θωϋσμό; Hist.). 
έτπσταλάττω: 131, 12. 
έτπχάσκω : 128, 13. 
έιτοτττάνομαι: 134, 33. 
*έπταδικ05: septenarias 177, 17. 
*έρευξ(χολθΐ: 156, 20 (Hist.). 
ερομαι: rogare 69, 28. 
*έρωτόει;: 202, 5. 
έτέρωθι: pro έτέρωσε 19, 14; 179, 34. 
εύρυχανδή;: 58, 13. 
εφ' φ: έττί τούτω ... εφ' φ eo fine ut 72, 18. 
*έχθραντικό;: 16, 19. 
§χω: το δέ νυν εχον i.q. τό νϋν είναι 199, 21. εχονται sese habent 188, 28. 
έως σφόδρα: 40, 14.28 (Hist.). 

ήγοϋμαι à>s: vide 
•ήδυφραδή;: suaviloquus 18,7 (Hist.). 
*ήλιακώ$: 200, 14. 
ήλιο;: annus 4,1; 206, 31. 
"ήμιτομία: semicastratio (de viduitate) 21, 8. 

θεολόγημα: 72, 8. 
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• θ ε ο π α τ ο ρ ι κ ό ς : 23, 4. 
• θ ε ο σ υ ν ά σ τ η σ τ ο ; : 177, 18. 
* θ ε ο χ ε ι ρ ο τ ό ν η τ ο ; : 42, 25. 
*6pocvís : i .q . θρανίον 63, 1 1 ; 104, 1 5 ; 153, 14. 
6 ρ η ν η τ ι κ ό ζ : (ad lamentandum propensus) superlativus 24, 14. 
* Θ υ μ ο σ ο φ έ ω : animi acumen ostendo 17,26 (Hist.). 

* ΐ λ υ ό β ι ο $ : in limo vivens 180, 1. 
• Ι σ ό δ α κ ρ υ ς : 24, 23. 
" Ί σ ο φ α ρ ι σ μ ό ς : adaequatio 152, 10. 
Ι σ τ ά ω et composita: ίστάω 23, 3 3 ; 34, 1 9 ; 61, 1 5 ; 67, 1 ; 98, 2 ; 118, 1 4 ; 142, 3 2 ; 

155, 1 4 ; 182, 2 6 ; 183, 20. άν- 172, 5 ; 182, 3 ; 195, 21. άντιπερι- 151, 7 ; 183, 5. 
άττοκαθ-143, 36. διαν-120, 22. δι- 28, 32 ; 93, 2. έκδι-129, 21. έξ- 6 7 , 1 . έττισυν- 85, 3. 
έφ- 75, 2 9 ; 114, 1 ; 216, 27. κ α θ - 3 7 , 1 9 . μεθ-96, 2 7 ; 155, 1 4 ; 217, 10. trap- 57, 2 ; 
6 9 , 1 1 ; 117, 21 ; 160, 27 ; 1 8 1 , 1 6 . περί- 32, 9. συν- 36, 2 ; 7 0 , 1 0 ; 1 1 8 , 1 4 . 

* ¡ τ ε ώ δ η ς : salicibus circumdatus 168, 28. 

• κ α θ η γ ε τ έ ο μ α ι : 126, 4. 
καΐ γ ά ρ : vide yáp. 
* κ α ι ν ο λ ό γ η μ α : 70, 12. 
κ α λ λ ί τ τ ρ ε μ ν ο ; : 158, 18. 
κ α λ ί ρ ρ ε ι θ ρ ο ς : 113, 18. 
* κ α λ λ ι φ υ τ ε υ τ ό ς : pulchre consitus 15, 2 2 ; 51, 2 4 ; 60, 1 1 ; 150, 27 (Hist.). 
• κ α ρ τ τ ο φ ό ρ η σ ι ς : 158, 19. 
• κ α τ α κ λ η ρ ο ύ χ η σ ι ς : 98, 25. 
• κ α τ ε ξ ε ρ ε ύ γ ω : 79, 9. 
• κ α τ ο φ ρ υ ά ζ ο μ α ι : 137, 25. 
* Κ 6 ν τ ρ ο β α ρ ή ς : pondere suo in centrum vergens 121, 31 (Hist.). 
• κ η ρ ε σ ι φ ό ρ ο ς : funesta fata afferens 132, 2 (Hist.). 
κ λ α δ ά ο μ α ι : i.q. κλαδεύομαι 59, 12. 
" κ λ α δ η φ ό ρ η μ α : 119, 14. 
" κ λ ε ψ ι φ ω τ έ ω : 86, 29. 
" κ λ η ρ ο ύ χ η σ ι ς : 127, 27. 
κ λ η σ ( γ ρ α φ ο ς : tanquam vocatus inscriptus 52, 28. 
*K0iv0T8pTTT|s: 35, 8. 
" κ ο μ π ο ρ ρ η μ ο ν έ ω : 74, 27. 
* κ ο ν τ ο φ ο ρ ι κ ό ς : 58, 8 ; 135, 27. 
κ ο τ ύ λ α ι ο ς : exiguus instar cotylae 131, 3. 
κ ρ α ύ γ α σ ο ς : clamosus 209, 17 (Hist.), 
" κ ρ ε ω β ρ ι θ ή ς : 104, 19 (Hist.). 
• κ υ φ ω ν ί τ η ς : (fere i .q . μαστίγια;) catasta castigatus 91, 27. 

• λ ε ι μ ω ν ί τ ι ς : pratensis 23, 12 (Hist.), 
λ ε ι ο κ υ μ ο ν έ ω : aequore pacato utor 217, 13. 
• λ η π τ ό μ ο υ σ ο ς : 19, 7 (i.q. μουσόληπτος). 
* λ ι χ ν ε υ τ ή ς : Ugurritor 182, 6 (λίχνευσις Hist.). 
* λ υ κ ι δ ή $ : 16, 19. 

μ ά λ λ ο ν : fjν y à p âv έντευθεν ή . . . έκπληξε μάλλον 76, 27. 
μ ε γ ά λ α θ λ ο ς : 112, 19. 
* μ ε γ α λ ε γ χ ε ι ρ η τ ή ς : 139, 1 7 ; 171, 26. 
• μ ε γ ά π λ ε υ ρ ο ς : 105, 4. 
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* μ ε γ α π ο ( μ η ν : 25, 17. 
* μελα vei μο vi α: habitus niger (monasticus) 162, 6 (Hist.). 
* μελουχέω: 22, 8. 
* μεταμαρεύω: per aquarios sulcos aliorsum deduco 48, 19. 
* μεταναδεύω: imbuendo sive inungendo muto 133, 15. 
μήνυμα: prodigium 24, 30. 
* μικρολυιτία: 71, 4. 
*μισομαίμων: 157, 6. 
»μονοδίαι-ros: 122, 19. 
* μ ο σ χ ο λ ά τ ρ α ι : 139, 28. 

•ναοδομέω: 195, 17 (ναοδομία Hist.). 
*νεαροκλής: 72, 8. 
ν ε ο τ τ ο τ ρ ό φ ο ί : 22, 12. 
•νεοφύτευτοί : 90, 11. 
•νικεττώνυμος: 139, 7. 
*viKoupyôç: 139, 17. 
ν υ κ τ ι λ ο χ έ ω : 155, 9. 

ξενόπτερο$: 137, 9. 

οϊομαι ó>s: vide 
•όμσιμονέω: 158, 20. 
* ό μ ο γ ν ι ό τ η $ : cognatio 158, 3 (Hist.), 
•όμοκαθεδρία: 153, 13. 
•όπισθόρρουξ: 31, 3. 
•όττλενδυσία: 183, 25. 
ό π ό σ α : ut, quomodo 21, 6 ; 68, 25. 
όρθολεκτέω: 150, 30. 
* ό ρ ο θ έ τ η μ α : 149, 15. 
όσα: ut, quomodo 54, 16; 94, 15; 161, 28; 180, 10. 
όσα καί: sicut 5, 17; 6, 13; 15, 1 ; 26, 22; 27, 24 (e coni.); 31, 22; 34, 8 ; 57, 22 

58,13; 64, 29; 80, 10; 86, 1 ; 91, 11; 107, 26; 108, 9 ; 109, 9; 123, 17; 127, 8.18 
134,27; 135,5; 136,15.34; 142, 15; 146,10; 149, 10; 162, 28; 163, 28; 168, 23 
171, 9 ; 178, 27; 182, 16 ; 197, 5 ; 199, 10; 208, 30; 215, 23; 217, 6. 

"όστρακίνδην : ut in ostracorum lusu, sed etiam quasi όστρακίζειν cupiens 59, 7. 
ό τ ι : φημί . . . ότι 173, 8. 
ότι μή: potius? 58, 27. nisi? 177, 23. 
•όφειοί: serpentis 206, 15. 
όφελον: cos - Ύε μηδ' όφθαλμόν αύτή ττροσεβάλομεν 163, 27. 
όφλω: participium δφλουτας 153, 17. 

• π α γ κ λ ε ή ; : 138, 5. 
•παγκλέΐστ-os: 178, 28. 
• π α μ β α σ ί λ ε ι ο ; : - α adiectivum 126,16. 
"τταναθεμίτως: 205, 4 (Hist.; ubi etiam adiect. occurrit). 
πανημέριος : 3, 16; 122, 23; 184, 9. 
παρανοσφίζομαι : 179, 31 (Hist.); cf. supra άπαρανόσφιστοξ. 
παρίττττευσίΐ: παρίπττευσίΐ Ιτών 51, 22. 
•τταρρώμαιον: 107, 19 (Hist.). 
" π α σ ί γ ν ω τ ο ς : 203, 30. 
π α σ τ ο τ τ η γ ί α : thalamus nuptialis 45, 35. 
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•ττατρόμοιος: 45, 17. 
πειράομαι: cuma.c.i. 71, 11. 
•περιέλιγμα: 13, 5. 
•περικρούνισμα: 25, 1. 
•περιμορμύρω: 25, 4 (Hist.). 
*ττεριπόρπησΐΐ: „circumfibulatio" 43, 13. 
περιφόρημα: ferculum 13, 6. 
•ττεριφραγμόω: 186, 18 (Hist.). 
τΓίαντικός: pinguefaciens comparativus 183, 17. 
•ιτνευμαγωγό;: 163, 8. 
"πνεν/ματοκρότητο^: 177, 27. 
• π ο λ ι ο κ ό ρ σ η ς : cana habens tempora 107, 11 (Hist.). 
*ττολυαίτητο5: 211, 6. 
»πολύβαθμοί: 152, 33. 
πολυετή;: superlativus 148, 29. 
•ιτολυπένθεια: 149, 23. 
π ο ρ φ ύ ρ α : thalamus tapetibus purpureis ornatus 36, 25; 45, 15. 
"ττροδιατύττωμα: 115, 36. 
•ιτρολόχιαίΐ: 47, 12. 
ττροτταιδεία ÉyxiiKÀios: 16, 2; 76,18. 
"ττροσεκφύω: 197, 23. 
•ττροσεπιχρώννυμι: 58, 5. 
"ττροσευγενίζω: 40, 20. 
•ττροσεφέρπω: 77, 24. 
•ττροσκαταγωνίξομαι: 171, 25. 
•προσοιδαίνω: 24, 27. 
•προστλησιπονέω: 151, 20. 
*πρωτολογ·έω: 18, 8. 
•πυκοίνω: i.q. ττυκάζω? ττυκανθεΐΐ 166, 14 (vide app. er.). 
ttuktís: psalterium 13, 26 cura app. 
*ττυραίχμη$: adiect. (epitheton Herculis) 167,2 (cf. Πυραίχμη; nom. pr. apud Horn. 

II. 2, 848; 16, 287). 
•πυρράκισμα: 165, 6. 

ρακενδύτΐξ : lacera veste induta 20, 1. 
(blKvós: de habitu monastico 25, 14. 

*σειρήυειο$: 149, 22. 
*σκηνόβιο$: 150, 17. 
•σμηγάγγειον: 152, 3. 
•στηθοφυής: 48, 26; 68, 26. 
* σ τ ο μ φ ά σ τ ρ ι α , ή: vasto ore loquens? infiata, tumida 74, 26. 
*στρεψίδικο$: 151, 22. 
*συγκαταργέω: 181, 21. 
συμτταθαίυομαι: 9, 21. 
*συμφορηδόν: cumulalim 208, 21 (Hist.). 
•συναφαντοΟμαι: 159, 24 (act. Hist.). 
*συνεκλήγω: 113, 15. 
•συνεμπλέω: 162, 13. 
»συνεπαναχρέμπτομακ 202, 25. 
•σννεπισκιρτάω: 60, 6. 
•συνευδρομέω: 86, 12. 
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• σ υ ν ο δ ι α σ τ ή ς : 24, 19 ; 149, 2. 
• σ υ ν ο ρ γ ι α σ τ ή ξ : 54, 3 ; 181, 32. 
* σ υ ν ν τ Γ θ κ ύ τ τ τ ω : 93, 21. 
* σ φ ο π ρ ό σ χ η μ ο $ : 42, 19. 
* σ χ η μ α τ ί α ? : simulator 79, 33. 
* σ ω σ ί ά ρ χ ο ς : saluti praesidens, salutem praestans 97, 4. 

τ α μ ι ε υ τ ι κ ό ; : qui in futurum recondere novit seu solet 122, 17. 
• τ α ύ τ ο δ ρ ο μ ί α : 152, 12. 
τ α ύ τ ό ζ η λ ο ς : 124, 1 (Hist.). 
* τ ε τ ρ ά κ ε ν τ ρ ο ς : adiectivum 87, 9. 
τ ή β ε ν ν α : vestís imperatoria 56, 17 ; 160, 4 (τηβεννοφορέω Hist.), 
τ ή δ ε κ ά κ ε ΐ σ ε : 127, 12 ; 132, 2 0 ; 152, 2 3 ; 208, 24. 
τ η λ α ύ γ η μ α : i .q. τηλαύγησις splendor eminus apparens (non, ut in L X X et Lex. 

vet., initium leprae) 165, 5. 
" τ ι τ θ ε ύ τ ρ ι α : nutrix 148, 4 (Hist.). 
t o í v u v : initio sententiae 10, 15 ; 60, 16 ; 168, 14. 
τ ρ ι β ώ ν ι ο ν : habitus monasticus 25, 14. 
* τ ρ ι σ α σ π ά σ ι ο $ : 136, 32 ; adv. 175, 16. 
" τ ρ ι σ ε τ τ ά ξ ι ο ς : 77, 3 3 ; 163, 20. 
τ ρ ι σ μ α κ ά ρ ι σ τ ο ς : comparativus 163, 22. 
τ ρ ο χ α λ ο ύ μ α ι : quasi in rotam me incurvo (cf. Hes. Op. 518 τροχαλόν 5è γέροντα τί-

θησι) 114, 30. 
τ φ τ έ ω ς : 79, 4 ; 128, 3 0 ; 161, 25. 
τ ω τ ό τ ε : 12, 8 ; 30, 2 4 ; 50, 21 ; 56, 22. 

" ύ λ ο χ α ρ ή ζ : foliorum ubertate luxurians 125, 23. 
• ύ π α ν α κ ρ ο ύ ω : 105, 19. 
* ϋ π α γ κ α λ ι σ τ ή $ : qui in ulnis suis gestat 22, 12. 
ΰ π ε ι δ ό μ ε ν ο ς : 34, 8. 
ύπερθυομοί ΐ : valde aestuo 196, 9. 
ΰ π ε ρ σ τ έ ρ γ ω : 158, 23. 
* ύ π ο σ κ ύ ζ ο μ α ι : subirascor 14, 23 (Hist.). 
* ύ τ τ ο ρ ρ ό φ η σ ΐ 5 : 23, 34. 
• ύ τ τ ο χ λ α ι ν ί ζ ο μ α ι : 16, 22. 
* ύ ψ α υ χ ε ν ι κ ό ΐ : 16, 13. 
ύ ψ ι β ά μ ω υ : 71, 18 (Hist.). 
ΰψί ζ υ γ ό ς : (non: in sublimi sedili sedens aut thronum in alto habens, sed) sublime ele-

vatum, sublimis 153, 2. 

φ α γ ί α : 179, 30. 
• φ α λ α γ γ α ρ χ έ ω : 177, 21. 
φ α ν τ α σ ι ο σ κ ο π έ ω : 76, 4. 
* φ α υ σ ί β ι ο ς : luce vivificans 3, 11 ; 213, 7. 
• φ α υ σ ι β ο λ ί α : lucis proiectio 48, 12 (φαυσιβολέω Hist.). 
• φ α υ σ ί β ο λ ο ζ : comparativus 170, 7. 
φημί δ τ ι : vide ότι 
φημί ώς: vide ώς. 
φ ι λ α λ έ ξ ι ο ς : 62, 23 ; 102, 9 (Hist.). 
φ ι λ ο γ ν ώ μ ω ν : humanus 196, 12. 
φ ρ ε ν ο β λ α β ω ς : 61, 18 ; 93, 4 ; 104, 29 (Hist.). 
* φ ρ ι μ α κ τ ί α ς : qui naribus flatum emittit 72, 12. 
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φυσίγναθος : huecas inflans, buccarum influitone affectus 78, 5. 
φυτηκό μος : plantas curans 36, 6 (Hist.), 
φ ω τ ο β ό λ η μ α : 200, 20. 

χοπρησιμάχοί : 177, 13. 
•χαλκομέτωποξ : 184, 36. 
* χ ο ρ δ ο σ τ ρ ο φ έ ω : 18, 3. 
•χρυσοκίων: 96, 2. 

* ψ α λ μ ο γ ρ α φ έ ω : 178, 5. 
•ψευδοκρονίων: 110, 11. 
* ψ υ χ ω φ ε λ ω $ : 162, 15. 

•ώμογηρία : viridis senectus 13, 7. 
ώ$: post: βουλεύομαι 34, 16. ηγούμαι 109, 11. οίομαι 19,18; 36,24; 78 ,20; 113, 21. 

φημί 31, 16; 81, 3 ; 85, 11; 173, 7. 
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I N D E X LOCORUM 

a) Sacrae Scripturae 

Genesis 
1, 16 36, 23 
1, 26 190, 16/7 
2, 7 190, 16/7 
2, 8 50, 5; 194, 28/9 
2, 18 21, 2; 36, 10/1 
2, 23 21, 1 
3 122, 11/3; 178, 23 sqq. 
3, 14 16, 27 
3, 18 20, 20; 178, 31; 179, 6 
3, 19 25, 11/2 
3, 21 123, 21/2 
3, 24 90, 6; 179, 23 
4, 8 157, 11 
6/8 179, 1 
7, 17 24, 31 sqq. 
8, 1 24, 33 
8, 8 sqq. 161, 10/1 
8 ,11 25, 10 sqq.; 122, 3/5 
9, 8/17 138, 24/5 
9, 12 sqq. 24, 33 sqq. 
9, 13 sqq. 100, 17/8 
11 179, 1 
11, 6 sqq. 93, 10/1 
11, 7 93, 8/9; 111, 24/5 
13, 14 33, 27/30 
14, 14 64, 18 
14, 20 32, 19/20 
16 sqq. 104, 18 
18, 16/33 205, 13/5 
27 63, 15 sqq.; 82, 11/2; 193, 24 

sqq. 
27, 27 63, 15 sqq. 
28,12 17, 6/7; 153,1/3; 210, 17/8 
28, 16/7 195, 7/8 
32, 23 sqq. 153, 2 
35, 11 44, 6 
37, 9 37, 7/8 
41, 46 sqq. 191, 19/20 
49, 8 112, 28 

Exodus 
3 sqq. 147, 1/2 
3, 1 sqq. 125, 16/7 
3, 3/5 28, 8 
4, 18 32, 28/9 
6, 6 12, 18 
7, 1 125, 17 
7, 8 sqq. 125, 17/8 
7, 14 sqq. 31, 16/7 
8, 15 90, 18; 174, 17 
10, 21 7, 14 
12/14 125, 19/22 
13, 21 124, 28/30; 182, 10/1 
14/16 100, 18 sqq. 
14, 15 sqq. 182, 9/10 
14, 25 25, 24 
14, 27 30, 15/6 
15, 4 125, 21 
15, 14 32, 6/7 
15, 16 6, 5; 32, 6/7 
15, 17 128, 31/2 
16 154, 27/9 
16, 3 125, 21/2 
16, 13 29, 32/3 
17, 11 sqq. 12, 26; 125, 18; 183, 32 
19 104, 26 
20, 5 44, 1/2 
23, 28 183, 32/3 
24, 12 sqq. 104, 26; 108, 3 sqq.; 

125, 16/7 
25 sqq. 195, 9/10 
29, 13 121, 8/9 
32 84, 6/7; 104, 27; 139, 24/5; 

182, 14/5 
32, 25/8 98, 3/5 
32, 32 52, 27/8; 98, 1/2 
34, 28 sqq. 6, 11/3 
34, 30. 33/5 27, 3/5 
35, 21/9 195, 10 sqq. 
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Cod. Vcnct. Marc. gr. XI 22, fol. 91 v . Or. I, p. 3,1-7,5 
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Cod. Venet. Marc. gr. XI 22, fol. 124v . Or. X V I I I , p . 193,32—19«,1-t 
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